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Útdráttur 

Í þessari ritgerð höfum við skoðað áhrif Covid-19 faraldursins á rekstur knattspyrnufélaga í efstu 

deild karla og kvenna á Íslandi árið 2020. Sérstaklega var skoðaður rekstur tveggja félaga 

Breiðabliks og FH. Til að athuga hvort reksturinn félli að kenningum um krísur skoðuðum við 

kenningar Finks og Chandlers. Í ljós kom að báðar kenningar geta skýrt að hluta viðbrögð 

félaganna við þeirri krísu sem blasti við þeim þegar faraldurinn skall á Íslandi að fullu afli í mars 

2020. 

Einnig beittum við PESTEL og SWOT greiningum til að skoða þau tækifæri og ógnanir 

sem íslensk knattspyrnulið standa frammi fyrir um þessar mundir. Tekin voru tvö djúpviðtöl við 

forráðamenn FH og Breiðabliks. Þar kom meðal annars fram að félögin voru ekki með neina ferla 

tilbúna til að takast á við svona áskoranir. En bæði félög virðast hafa komið þokkalega undan 

þessum erfiða tíma, bæði fjárhagslega og félagslega. Greindir voru ársreikningar þessara tveggja 

félaga og þar kom í ljós að bæði félögin voru rekin réttum megin við núllið. Til að hafa samanburð 

var athugað hvernig önnur lið í efstu deild karla komu fjárhagslega undan þessu skrýtna ári. Þá 

kom í ljós að 10 af 12 liðum í efstu deild karla skiluðu jákvæðum rekstarniðurstöðum árið 2020. 

Það er ein helsta niðurstaða þessarar ritgerðar að flest lið í efstu deild hafi gripið til róttækra 

aðgerða til að koma í veg fyrir stórt rekstrartap á árinu.  Launakostnaður var skorinn mikið niður 

og einnig gripið til annarra aðgerða til að bæta reksturinn. Einnig er ljóst að aðgerðir opinberra 

stjórnvalda eins og hlutabótaleiðin og beinar greiðslur frá Knattspyrnusambandi Ísland hafi reynst 

félögunum vel. 

Íslensk knattspyrna stendur nú á tímamótum. Óveðursskýin voru farin að hrannast upp áður 

en Covid-19 skall á heimsbyggðinni árið 2020. Mörg félög voru að safna skuldum og tekjur frá 

fyrirtækjum voru að dragast saman. En með samhentu átaki tókst að skila flestum félögum í 

gegnum þessa erfiðleikatíma á margan hátt í betra ásigkomulagi en áður. 
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1 Inngangur 

1.1 Saga knattspyrnunnar 

Knattspyrna er íþrótt sem á rætur að rekja til Bretlands á 19. öld og er vinsælasta íþrótt í heimi. 

Samkvæmt tölum frá Alþjóða knattspyrnusambandinu (FIFA) eru um það bil 250 milljón iðkendur 

og yfir milljarður aðdáenda víðsvegar um heiminn (Giulianotti o.fl., 2020). Ísland  sker sig ekki úr 

að þessu leyti og er knattspyrna langvinsælast íþróttin hér á landi. Samkvæmt tölum frá 

Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ) eru um tuttugu og þrjú þúsund knattspyrnuiðkendur skráðir 

innan sambandsins árið 2021 (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-e). Á seinustu tuttugu árum hefur 

fjöldinn allur af knattspyrnuhöllum risið um land allt. Þetta hefur bætt aðstöðu til 

knattspyrnuiðkunar til muna þannig að knattspyrnan er orðin að heilsársíþrótt. Í dag er rekstur 

knattspyrnufélaga umfangs meiri en áður. Gróska knattspyrnunnar hefur haft í för með sér að meira 

fjármagn er komið inn í starfsemina sem gerir félögunum kleift að bæta umgjörð sína til muna. 

Íþróttafélög eru ekki rekin í hagnaðarskyni líkt og hefðbundin fyrirtæki. Aðkoma sveitarfélaga 

skipta miklu máli fyrir flest íþróttafélög. Þau eru að miklu leyti rekin með æfingagjöldum, 

auglýsingatekjum og mótahaldi. Árið 2012 var heildarvelta íþróttahreyfingarinnar 15,9 milljarðar 

króna. Heildarveltan er reiknuð sem samtala allra tekjuliða sérsambanda, íþróttahéraða og 

íþróttafélaga innan Íþróttasambands Íslands (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). 

Kórónuveirufaraldurinn hefur haft gríðarleg áhrif á allt samfélagið hér á landi, þar með 

talið íþróttahreyfinguna. Um miðjan mars 2020 tók fyrsta samkomubannið gildi hér á landi. Þá 

máttu 100 manns koma saman í sameiginlegu rými. Þetta var upphafið á þeim fjöldatakmörkunum 

sem áttu eftir að hafa mikil áhrif á íþróttastarfsemi á Íslandi. Upphaflega átti Íslandsmótið í 

knattspyrnu að hefjast í lok apríl en vegna aðstæðna byrjaði mótið ekki fyrr en um miðjan júní 

þegar fyrstu bylgju faraldursins lauk. Íslandsmótið 2020 einkenndist af miklum frestunum og 

takmörkuðum fjölda áhorfenda á völlunum. Í lok júlí var mótinu frestað um tvær vikur vegna 

faraldursins og allir áhorfendur bannaðir á völlunum til 21. september þegar takmarkaður fjöldi 

áhorfenda var leyfður á ný. Upphaflega áætlunin var að klára Íslandsmótið í lok október en 

Knattspyrnusambandið (KSÍ) í samstarfi við Almannavarnir ákváðu að flauta mótið af þegar 

fjórum umferðum var enn ólokið. Mörg félög voru ósátt með ákvörðunina og töldu KSÍ brjóta þær 

reglugerðir sem voru settar í upphafi faraldursins. Fjöldi leikmanna og þjálfara í efstu deild karla 

https://www.zotero.org/google-docs/?OGHZmA
https://www.zotero.org/google-docs/?u9zu4l
https://www.zotero.org/google-docs/?zYAcbO
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hafa þurft að taka á sig launalækkun vegna faraldursins og er rekstur margra félaga í töluverðri 

óvissu um þessar mundir.  

 

1.2 Viðfangsefni 

Faraldurinn hélt áfram árið 2021 að herja á heilbrigðiskerfið, menntakerfið, atvinnulífið og 

íþróttastarfsemi heimsins. Leikjum og keppnum hafa á undanförnum mánuðum verið frestað eða 

algjörlega hætt í flestum löndum heims. Afleiðingar faraldursins hafa valdið miklu fjárhagslegu 

tjóni fyrir íþróttafélög og raskað almennri starfsemi þeirra. Útlit er fyrir að faraldurinn muni vera 

hluti af daglegu lífi okkar áfram á næstu misserum. Allt íþróttastarf þarf því að aðlagast nýjum 

veruleika og finna nýjar leiðir til að skapa tekjur (Deloitte, 2020). Heildarverðmæti íþrótta 

iðnaðarins er metið á 756 milljarða Bandaríkjadala árlega. Vegna Covid-19 eru milljónir starfa í 

hættu um allan heim, ekki aðeins fyrir atvinnufólk í sinni íþrótt heldur einnig fyrir þá sem tengjast 

verslun og íþróttaþjónustu ýmis konar. Atvinnuíþróttamenn eru einnig undir mikilli pressu að 

skipuleggja æfingar við erfiðari aðstæður og margir þeirra eiga hættu á að missa samninga sem 

þeir hafa gert við styrktaraðila sína (Daniela Bas o.fl., 2020). 

Íslensk knattspyrna og áhrif Covid-19 á rekstur knattspyrnufélaga er órannsakað efni og 

kveikti áhuga rannsakenda á viðfangsefninu. Rekstur knattspyrnufélaga er vandasamur og mikið 

er rætt og ritað á samfélagsmiðlum um stöðu einstakra félaga. Eftir töluverðar pælingar og 

vangaveltur komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að rekstur knattspyrnufélaga á tímum 

heimsfaraldurs væri gott umfjöllunarefni. Áhrif faraldursins hefur haft mikil áhrif á íslenska 

knattspyrnu frá því fyrstu einkenni Covid-19 faraldursins greindust hér á landi í mars 2020. 

Mótahald hjá yngri flokkum hefur verið í lágmarki og fjöldatakmarkanir hafa sett strik í 

reikninginn þar sem áhorfendur máttu á stórum hluta tímabilsins ekki mæta á vellina til styðja sín 

lið.  

 

1.3 Rannsóknarspurningar/markmið  

Enn er óljóst hvaða afleiðingar faraldurinn hefur haft á rekstur fjölda félaga. Þó er ljóst að hann 

hefur skapað ýmsar áskoranir í rekstri félaganna. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif 

Covid-19 faraldursins á rekstur knattspyrnufélaga í efstu deild karla og kvenna með samanburði á 

viðskiptamódelum félaganna. Einnig er markmið rannsakenda að skoða tvö sambærileg félög í 

https://www.zotero.org/google-docs/?IbHmgx
https://www.zotero.org/google-docs/?6A42qN
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efstu deild, bera þau saman í fjárhagslegu tilliti og komast að því hvaða afleiðingar Covid-19 hefur 

haft í för með sér fyrir þessi félög. Höfundar setja fram eftirfarandi rannsóknarspurningar. 

• Hver eru áhrif Covid-19 faraldursins á rekstur knattspyrnufélaga í efstu deildum karla og 

kvenna? 

• Hvernig brugðust félögin við Covid-19? 

• Hver var stærsta áskorunin við Covid-19 fyrir knattspyrnufélög í efstu deildum karla og 

kvenna? 
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2 Aðferðafræði 

Í þessum kafla ritgerðinnar verður fjallað um hvaða aðferðum var beitt til að safna gögnum um 

viðfangsefnið ásamt hvaða greiningatækjum og kenningum verða notaðar til að lýsa viðfangsefni 

ritgerðarinnar. 

 

2.1 Gagnasöfnun 

Í upphafi söfnuðum við fyrirliggjandi gögnum á netinu um knattspyrnufélög í efstu deild hér á 

landi. Notast var við bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir til að rannsaka rekstur félaganna 

og áhrifin sem Covid-19 faraldurinn hefur haft á starfsemi þeirra. Í eigindlegu aðferðinni voru 

tekin viðtöl við stjórnarmenn hjá tveimur félögum í efstu deild á höfuðborgarsvæðinu, Breiðablik 

og Fimleikafélagi Hafnarfjarðar (FH). Útbúinn var staðlaður spurningalisti fyrir viðtölin þar sem 

rannsakendur fengu gagnleg svör frá stjórnarmönnum þessara tveggja félaga. Breiðablik og FH 

eru félög sem eru mjög svipuð að uppbyggingu. Þau eru með öflugt yngriflokka starf í bæði karla- 

og kvennaflokki, veltan er sambærileg og þau hafa bæði verið í mikilli samkeppni í toppbaráttu í 

efstu deild karla undanfarin ár. Rannsakendur töldu því þessi tvö félög vera viðeigandi til þess að 

bera saman á tímum Covid-19. 

 Í megindlegu aðferðinni var helst notast við ársreikninga félaganna og önnur tölfræðileg 

gögn af netinu eins og áhorfendatölur. Gögnin frá árinu 2020 voru borin saman við gögn fyrri ára 

þar sem reksturinn var með hefðbundnum hætti. Einnig var send út könnun um áhuga almennings 

á knattspyrnu í efstu deild á tímum Covid-19 borið saman við fyrri ár. Könnunin  var send út sem 

vefkönnun á helstu samfélagsmiðlum þar sem samfélagsmiðlar eru bæði hagkvæm og skilvirk leið 

til að safna upplýsingum frá mörgum einstaklingum á stuttum tíma. Könnunin var forprófuð á 

nokkrum vinum og vandamönnum. Í inngangi könnunarinnar voru skýrar leiðbeiningar um hver 

tilgangur hennar væri. Könnunin var nafnlaus og ekki var hægt að rekja svör til einstaklinga. Í 

þessari ritgerð verður notast við PESTLE og SWOT greiningartækin til að greina íslenska 

knattspyrnuumhverfið. PESTLE og SWOT eru gagnleg greiningartól til að greina allt 

knattspyrnuumhverfið hér á landi. Einnig verður fjallað um tvær krísukenningar og hvernig 

íslensku félögin brugðust við Covid-19 krísunni í samanburði við kenningar Chandler og Finks. Í 

kafla 3 verður fjallað nánar um þessi fræði. 
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2.2 Takmarkanir 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna áhrif Covid-19 faraldursins á rekstur og starfsemi liða í 

Pepsi Max deildinni. Í þessari rannsókn voru tvö knattspyrnulið, Breiðablik og FH, í Pepsi Max 

deildinni sérstaklega rannsökuð og gerð var eigindleg rannsókn á ársreikningum félaganna. Einnig 

voru tekin djúpviðtöl við fulltrúa þessara tveggja lið og þeir spurðir hvernig Covid-19 faraldurinn 

hafi haft áhrif á starfsemi og rekstur félaganna. Ekki gafst tími til að rannsaka öll félögin í Pepsi 

Max deildinni og ákváðu rannsakendur því að velja tvo sambærileg lið, Breiðablik og FH til að 

rannsaka. Þó er vert að benda á þá áhugaverðu staðreynd að 10 af 12  liðum í efstu deild karla voru 

rekin með hagnaði árið 2020. Þetta er mun betri árangur en árið 2019 þar sem sex lið skiluðu 

hagnaði. Þetta kemur nokkuð á óvart miðað við þær forsendur sem við gáfum okkur að Covid-19 

hefði haft slæm áhrif á fjárhag íslenskra knattspyrnuliða. 
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3 Nánar um fræðin 

Í þessum kafla verður farið nánar útí kenningar um krísur og hvernig fyrirtæki og stofnanir eiga 

að bregðast við krísuástandi á faglegan hátt. Einnig verður notast við PESTLE og SWOT 

greiningartækin til að greina knattspyrnuumhverfið hér landi og greina helstu styrkleika, veikleika, 

tækifæri og ógnanir sem blasir við íslenskri knattspyrnu um þessar mundir. 

 

3.1 Krísustjórnun 

3.1.1 Hvað er krísa? 

Til að skoða viðbrögð íslensku  knatttspyrnuliðanna við þeirri krísu sem faraldurinn hefur 

þröngvað íslenska forráðamenn til að horfast í augu við er gott að skoða nokkrar krísukenningar. 

Eiga þær kenningar til dæmis við starfsemi íþróttafélaga á tímum Covid-19. Krísa er skilgreind 

sem röð óvæntra atburða sem skapa mikla óvissu og geta hamlað starfsemi fyrirtækja og stofnana. 

Fræðimenn hafa skilgreint krísu sem óvæntan vendipunkt fyrir fyrirtæki sem geta annaðhvort haft 

jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsemi þeirra. Þó að krísuástand geti valdið miklum röskunum á 

starfsemi fyrirtækja, þarf það ekki að þýða endalok fyrirtækis. Þegar  fyrirtæki horfa á krísu sem 

atburð sem hægt er að læra af, er möguleiki fyrir fyrirtækin að koma sterkari út úr þeim 

hremmingum (Veil, 2011). Krísur geta verið margskonar. Fjárhagskreppur og náttúruhamfarir sem 

geta til dæmis valdið miklum erfiðleikum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Jarðskjálftar, flóð og 

vírusar eru dæmi um náttúruhamfarir sem geta ógnað öryggi almennings. 

Krísustjórnun er mikilvæg skipulagsaðgerð innan fyrirtækja og stofnanna. Mistök geta valdið 

alvarlegum skaða fyrir hagsmunaaðila. Mikið hefur verið skrifað um krísustjórnun af bæði 

sérfræðingum og einstaklingum innan fyrirtækja (Institute for Public Relations, 2007).  Í þessari 

ritgerð verður fjallað um tvö líkön krísustjórnunar. Höfundar þessara líkana eru Steven Fink og 

Robert Chandler.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?SUH7Yq
https://www.zotero.org/google-docs/?mlG95P
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 3.1.2 Líkan Finks 

Steven Fink var með þeim fyrstu til þess að hanna krísulíkan árið 1986. Fjögurra þrepa líkan Finks 

skoðar krísu sem framlengdan (e.extended) atburð með nægilegum viðvörunarmerkjum sem koma 

á undan atburðinum. Fink notaði stig veikinda sem myndlíking á líkanið. 

Prodormal stage (fyrir krísu): Fyrsta stigið er viðvörun. Atburðurinn hefur enn ekki átt sér 

stað og það gæti verið að stjórnendur hafa ekki tekið eftir því að atburðurinn gæti átt sér stað. Þetta 

er tíminn sem stjórnendur vilja meta áhrifin sem alvöru krísa gæti haft á fyrirtækið, starfsfólk, 

viðskiptavini, birgja og starfsemi fyrirtækisins.  

Acute stage (krísa): Stig tvö er krísan sjálf. Hér er ekki aftur snúið. Atburður mun eiga sér 

stað sem getur valdið skaða á starfseminni. Að hunsa aðstæðurnar er ekki valmöguleiki. Lykillinn 

er að stjórna því sem hægt er að stjórna svo hægt sé að færa sig yfir á næsta stig eins fljótt og unnt 

er. Þetta stig krísu varir styst af stigunum fjórum. 

Chronic stage: Þriðja stigið er oft vitnað í sem hreinsunarstig (e. clean up phase). Annað 

hvort er þetta sá tími sem er mikill léttir fyrir fyrirtækið og stjórnendur þess geta andað rólega eftir 

að hafa afgreitt hlutina vel. Eða þá sá tími þar sem fyrirtækið horfir upp á fjárhagslega erfiðleika, 

fækkun viðskiptavina og að lenda jafnvel í gjaldþroti. Þetta tímabil getur dregist á langinn ef ekki 

var gengið skipulega til að mæta áskorunum eða hreinlega ekki brugðist rétt við í upphafi.  

Resolution stage: Fjórða stigið er þegar krísu er lokið og möguleiki er að breyta áskorunum 

í tækifæri. Krísan er ekki lengur áhyggjuefni fyrir hagaðila. Þegar krísuáætlanir eru settar upp er 

markmiðið að fara frá stigi eitt beint yfir í stig fjögur (Veil, 2011). 

3.1.3 Líkan Chandlers 

Robert Chandler prófessor við UCF háskólann í Florida setti fram sex stiga kenningu um 

krísustjórnunarferli. Samkvæmt Robert Chandler eru sex tímabil sem einkenna krísu:  (1) 

viðvörun, (2) áhættumat, (3) viðbrögð, (4) stjórnun, (5) upplausn og (6) endurheimt (Chandler, 

2009). 

Fyrsta skrefið í líkaninu er viðvörun um að krísa gæti verið yfirvofandi. Þetta stig getur 

verið mismunandi eftir aðstæðum og fer það eftir hvers konar krísa er í vændum. Erfitt er fyrir 

stjórnendur og hluthafa að sjá viðvörunarstigið áður en krísan skellur á. Óháð lengd 

https://www.zotero.org/google-docs/?xkkdFd
https://www.zotero.org/google-docs/?8VipKU
https://www.zotero.org/google-docs/?8VipKU
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viðvörunarstigsins er æskilegt að það séu til viðeigandi áætlanir innan fyrirtækja og stofnana til að 

takast á við vandann. Undirbúningur þarf að vera til staðar til þess að dreifa mikilvægum 

upplýsingum á skilvirkan hátt á þá aðila sem atburðurinn myndi hafa mestu áhrifin á ef viðvörunin 

verður að krísu. Um er að ræða beinar tilkynningar til réttra aðila með einföldum og skýrum 

fyrirmælum (Chandler, 2009). 

 Næsta skref í líkaninu fjallar um að meta áhættu, afleiðingar og mögulegt tjón krísunnar. 

Með því að gera áhættumat geta fyrirtæki skipulagt næstu skref fram í tímann miðað við mögulegt 

tjón til þess að koma í veg fyrir hörmungar og að minnka neikvæð áhrif. Til þess að koma sem 

best út úr áhættumats skrefinu skipta samskipti innan stjórnar miklu máli. Neyðarviðbragðsáætlun 

þarf að vera til staðar (Chandler, 2009). 

Þriðja skrefið snýst um viðbrögð og hvernig fyrirtækin takast á við krísuna. Á þessu stigi 

er viðbragðsáætlun virkjuð og almenningur er látinn vita af atburðum sem eiga sér stað. 

Viðbragðsstigið krefst þess að gripið sé til aðgerða eins fljótt og hægt er til þess að takmarka 

skaðann (Chandler, 2009). 

Fjórða stig líkansins er stjórnun. Á þessu stigi verða fyrirtæki að staðsetja sig rétt á tímalínu 

krísunnar og meta næstu skref aðgerða. Annaðhvort leysist vandamálið eða aðstæður verða enn 

flóknari fyrir fyrirtækið. Á meðan á þessu stigi stendur er mikilvægt að upplýsa samfélagið og 

hagaðila um framvindu mála. Æskilegt er að fyrirtæki séu með skriflega áætlun um hvernig taka 

eigi á krísum þegar þær koma upp (Chandler, 2009). 

Fimmta stigið er upplausn krísunnar. Útkoman eftir krísuna fer eftir því til hvaða aðgerða 

var gripið til að leysa þau vandamál sem komu upp á fyrri stigum krísunnar (Chandler, 2009). 

Síðasta stig líkansins er endurheimtarstigið. Hvert skref er mislangt og getur spannað frá 

nokkrum dögum upp í nokkra mánuði. Endurheimtarstigið er það skref sem varir yfirleitt hvað 

lengst. Markmiðið er að fyrirtækin komist aftur á skrið og hefðbundin starfsemi getur hafist á ný 

án raskana (Chandler, 2009).  

Í kaflanum Staða félaga í efstu deild á tímum Covid-19 munum við greina hvernig viðbrögð 

forsvarsmanna Breiðabliks og FH passa inn í þessi tvö líkön. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?DRk9Fr
https://www.zotero.org/google-docs/?8g34Og
https://www.zotero.org/google-docs/?8NDiy1
https://www.zotero.org/google-docs/?U6EZtK
https://www.zotero.org/google-docs/?832zZB
https://www.zotero.org/google-docs/?PtIxKc
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3.2 Pestel greining á íslenskri knattspyrnu 

PESTLE er greiningartæki til að greina ytri áhrif á fyrirtæki og stofnanir. PESTEL er gagnlegt 

tæki til þess að skilja heildarumhverfið sem fyrirtæki starfa í, tækifæri og ógnanir sem liggja innan 

þess umhverfis. Með því að skilja umhverfið sem fyrirtækið og stofnanir starfa í er hægt að nýta 

tækifærin og lágmarka ógnina. PESTLE er sérstaklega gagnlegt greiningartæki til að skilja áhættur 

sem fylgja því að fara á nýja markaði. Þetta tól horfir á sex mismunandi utanaðkomandi þætti: 

pólitíska, efnahagslega, félagslega, tæknilega, umhverfislega og lagalega þætti. Þessi aðferð 

greininga er oft notuð með SWOT greiningartækinu til að fá sem bestan skilning á umhverfinu 

sem fyrirtækið starfar í (Morrison, 2021). Hér á eftir verður rýnt í íslenska knattspyrnu með 

PESTLE greiningartækinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Pólitísk áhrif  

Pólitík og knattspyrna hafa lengi haldist í hendur hér á landi. Knattspyrnusamband Íslands er hluti 

af Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) sem aftur á móti heyrir undir menntamálaráðuneytið. 

Knattspyrnuhreyfingin á Íslandi þarf því að hlýta íslenskum lögum og reglum varðandi meðal 

annars réttindi launþega. Það má til dæmis ekki greiða föstum starfsmönnum knattspyrnuliða undir 

lágmarkslaunum. Einnig verður hreyfingin að fylgja reglum um jafnrétti, heilbrigði og aðbúnað á 

vinnustöðum. Þá verður knattspyrnan að fylgja ýmsum heilbrigðisreglum og sóttvörnum sem 

Mynd 1: Þættir PESTLE greiningar. 

https://www.zotero.org/google-docs/?piDaLS
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sannarlega hefur haft áhrif á rekstur knattspyrnufélaga á Covid-19 tímum. Einnig eru flest eða ef 

ekki öll knattspyrnulið á Íslandi háð ákvörðunum sveitarstjórna því flest lið nýta íþróttamannvirki 

í eigu viðkomandi sveitarfélaga.  Undanfarin ár hafa víða um land verið byggðar margar 

knattspyrnuhallir og sparkvellir í samstarfi sveitarfélaga og opinberra aðila.  

Íslensk sveitarfélög hafa undanfarin ár verið að skipta úr hefðbundnum grasvöllum í gervigras til 

að lengja þann tíma sem hægt er að nýta vellina (Gunnar Birgisson, 2018). Sveitarfélög styðja  

einnig við yngri flokka starf knattspyrnufélaga óbeint með styrkjum til foreldra og einnig að litlu 

leyti með beinum framlögum til íþróttafélaganna. Á undanförnum misserum hefur mikil umræða 

skapast um fjölgun liða í efstu deild karla. Á síðasta ársþingi KSÍ var til dæmis lögð fram tillaga  

um að liðum  í efstu deild karla yrði fjölgað úr tólf í fjórtán. Starfshópur á vegum KSÍ kom einnig 

með tillögu um að taka upp úrslitakeppni. Báðar tillögur um þetta framtíðarfyrirkomulag í efstu 

deild karla voru felldar.  Hins vegar er enn mikil umræða um að breyta fyrirkomulagi efstu deildar 

karla þannig að tekin væri upp úrslitakeppni í þeirri deild. Hugsanlegt er að nýja fyrirkomulagið 

yrði jafnvel innleitt strax árið 2022. (Óskar Ófeigur Jónsson, 2021). Það er því ljóst að pólitík, 

bæði á landsvísu og á sveitarstjórnarstiginu, hefur því mikil áhrif á íslenska knattspyrnu. Svo ekki 

sé minnst á íþróttapólitíkina sjálfa eins og umræðan um úrslitakeppni í efstu deild karla er gott 

dæmi um.    

 

3.2.2 Efnahagsleg áhrif 

Efnahagsástand á Íslandi á hverjum tíma skiptir knattspyrnuhreyfinguna gríðarlega miklu máli. 

Mörg félög er að miklu leyti fjármögnuð með styrkjum og auglýsingum frá fyrirtækjum og 

einstaklingum. Þegar efnahagsástandið er gott eins og raunin hefur verið undanfarin ár, er 

auðveldara fyrir félögin að fá styrki frá fyrirtækjum. En þegar mörg fyrirtæki berjast í bökkum á 

krísutímum harðnar líka á dalnum fyrir íþróttafélögin. Þetta sýndi sig í efnahagshruninu árið 2008. 

Þá fækkaði erlendum leikmönnum í efstu deild karla um þriðjung á milli 2008 og 2009 (Víðir 

Sigurðsson, 2009). Erlendir leikmenn eru yfirleitt dýrari fyrir félögin en íslenskir leikmenn. Þetta 

skapaði hins vegar tækifæri fyrir félag eins og Breiðablik sem gat nýtt hið öfluga yngri flokka starf 

félagsins á þessum krísutíma. Breiðablik hafði verið með fimm erlenda leikmenn í sínum 

herbúðum árið 2007 og 2008 en þurfti að losa sig við þá alla fyrir tímabilið 2009. Þá fengu ungir 

leikmenn eins og Alfreð Finnbogason, Kristinn Jónsson og Kristinn Steindórsson tækifæri að láta 

https://www.zotero.org/google-docs/?BxEa6D
https://www.zotero.org/google-docs/?6OHrvx
https://www.zotero.org/google-docs/?x2LqNG
https://www.zotero.org/google-docs/?x2LqNG
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ljós sitt skína.  Þetta leiddi meðal annars til þess að Breiðablik vann sinn fyrsta stóra titil í 

karlaflokki árið 2009 þegar liðið varð bikarmeistari og fylgdi því síðan eftir með 

Íslandsmeistaratitli árið 2010. 

 

Eftir að fjármagnið jókst í alþjóðlegri knattspyrnu í gegnum stóra sjónvarpsútsendingasamninga 

hefur Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) notið góðs af því.  KSÍ hefur til dæmis fengið stórar 

fjárhæðir frá Knattspyrnusambandið Evrópu (UEFA) og Alþjóðaknattspyrnusambandinu (FIFA), 

sérstaklega þegar A-landslið karla komst í lokakeppni EM árið 2016 og lokakeppni HM árið 2018. 

Peningarnir voru notaðir  til að greiða beinan kostnað vegna þátttöku Ísland í þessum keppnum. 

Hluti var hins vegar nýttur  til að greiða kostnað meðal annars vegna launa og annars kostnaðar 

vegna yngri landsliða Íslands og kvennalandsliðsins. Einnig hefur verið bætt í varðandi fræðslumál 

og dómaramál. Hluti af hagnaðinum hefur síðan verið greiddur beint til félaganna. Nú á tímum 

Covid-19 eru vextir í sögulegu lágmarki. Lágt vaxtaumhverfi getur skipt félögin máli. Lágt 

vaxtastig gerir það að verkum að þau félög sem skulda mikið greiða minni vaxtagjöld en áður, sem 

er jákvætt fyrir félögin. Aftur á móti þau félög sem standa vel, eru í erfiðleikum með að ávaxta 

peningana sína. Knattspyrnufélagið Valur er eitt af þeim félögum hér á landi sem stendur mjög vel  

fjárhagslega. Á undanförnum árum hefur verið mikil uppbygging á Hlíðarenda og í dag á Vals 

samstæðan milljarða króna í eignum (Þórður Snær Júlíusson, 2019). Breiðablik er annað félag sem 

hefur staðið í miklum viðskiptum en þó af öðrum toga en Valsmenn. Blikarnir eru  það félag á 

Íslandi sem hefur selt flesta uppalda leikmenn á undanförnum árum og hefur í raun fjármagnað 

rekstur félagsins með þeim tekjum. Meðal leikmanna sem Breiðablik hefur hagnast vel á eru Gylfi 

Þór Sigurðsson, Sverrir Ingi Ingason, Kristian Nökkvi Hlynsson, Willum Þór Willumsson og nú 

síðast Brynjólfur Willumsson (Sæbjörn Þór Þórbergsson, 2019). 

 

3.2.3 Félagsleg áhrif 

Almenningur er sífellt að verða meðvitaðri um mikilvægi hreyfingar. Um leið eykst áhuginn á 

bæði almennings- og keppnisíþróttum. Góður árangur íslenska karla og kvennalandsliðsins í 

knattspyrnu hefur vakið mikla athygli langt út fyrir landsteinana. Þá sérstaklega árangur 

karlalandsliðsins. Fagnaðarlæti áhangenda liðsins varð heimsfrægt fyrir EM í Frakklandi og einnig 

fyrir HM í Rússlandi.  Um leið og lífaldur þjóðarinnar hækkar þá eru leikmenn að spila í efstu 

https://www.zotero.org/google-docs/?YkQElX
https://www.zotero.org/google-docs/?eOsYGR
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deild lengur. Það tengist bæði fjárhagslegum þáttum þ.e. að leikmenn eru að fá greitt fyrir að spila 

knattspyrnu en einnig að nú þykir ekkert tiltökumál að leikmenn yfir þrítugt séu að spila með liðum 

á Íslandi í efstu deild. Fyrir 30-40 árum hættu leikmenn yfirleitt í kringum 24-26 ára aldur. Í 

kringum 1970 voru leikmenn yfirleitt að hætta 22-23 ára. Stuðningsmenn liða í áhrifastöðum í 

fyrirtækjum beita sér oft fyrir því að leikmenn úr þeirra liðum fái þokkalega launaða vinnu í 

viðkomandi fyrirtæki. Oft hafa leikmenn sveigjanlegan vinnutíma og geta því einbeitt sér að 

knattspyrnunni til dæmis á leikdegi. Þetta er mikil breytingar frá því sem var. Til er fræg saga af 

Ólafi Þórðarsyni, landsliðsmanni frá Akranesi, þar sem hann vann erfiðisvinnu í fyrirtæki föður 

síns alla daga. Svo fékk hann rétt frí til að fara á æfingu eða spila leik en þurfti stundum að mæta 

aftur eftir leikinn til að klára verkefni dagsins. Þetta var auðvitað undantekning en þetta þekktist 

(Steinþór Guðbjartsson, 1996) . 

 

3.2.4 Tæknileg áhrif 

Tæknin hefur hafið innreið sína í knattspyrnuheiminn. Lið nýta ýmis mælitæki eins og púlsmæla 

og nema sem meta súrefnis inntöku leikmanna. Þetta gefur þjálfurum, sjúkraþjálfurum og 

læknateymi liða meiri möguleika til að fylgjast með líkamlegri heilsu leikmanna. Einnig eru ýmis 

tæki sem flýta fyrir bata leikmanna eftir meiðsli orðin algengari eign liða. Knattspyrnan er sífellt 

að verða  tæknivæddari með hverju árinu. Á undanförnum árum hefur verið innleidd marklínu 

tækni í mörgum deildum sem hjálpar dómurum að vita hvort boltinn hafi farið yfir marklínuna. 

Dómari fær boð í úr sitt á augabragði hvort boltinn hafi farið yfir marklínuna eður ei. 

Vídeodómgæsla (VAR) hefur einnig verið innleidd á seinustu árum í stærstu deildum Evrópu. 

Þessi tækni er umdeild og hefur verið gagnrýnd af mörgum aðilum vegna tafa á flæði leiksins. 

Tilgangur þessarar tækni er að draga úr  vafaatriðum og hjálpa dómurunum að dæma leikinn rétt. 

Þessi tækni hefur enn ekki verið innleidd hér á landi en það mun líklega gerast  á næstu árum. 

Gervigras hefur skipt sköpun fyrir íslenska knattspyrnu. Hér áður fyrr æfðu mörg félög á 

malarvöllum  eða lélögum grasvöllum. Á seinustu árum hafa hins vegar mörg lið verið að færa sig 

af grasvöllum yfir í gervigrasvelli. Þetta hefur gert mörgum liðum kleift að æfa við betri aðstæður 

allan ársins hring. Árið 2017 spiluðu aðeins tvö félög í efstu deild sína heimaleiki á gervigrasi en 

árið 2020 voru sjö lið komin á gervigras. Það er mikil aukning á stuttum tíma. Í dag eru á annan 

https://www.zotero.org/google-docs/?Tk2Gps
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tug knattspyrnuhalla, á þriðja tug gervigrasvalla og 130 sparkvellir í notkun víða um land (Þórður 

Snær Júlíusson, 2016).  

 

3.2.5 Umhverfisleg áhrif 

Landfræðilega staða Íslands, mjög norðarlega á hnettinum, er yfirleitt ekki til bóta varðandi 

knattspyrnuiðkun árið um kring. Íslandsmótið í knattspyrnu er því spilað að sumri til. Þegar efsta 

deild hefst í maí á hverju ári eru grasvellir félaganna yfirleitt ekki tilbúnir til notkunar. Stundum 

koma vellirnir illa undan hörðum vetri. Akureyrarvöllur hefur til dæmis undanfarin ár sjaldan verið 

tilbúinn fyrr en um miðjan júní. Þess vegna eru mörg lið komin á gervigras þar sem vellirnir eru 

ávallt tilbúnir og ekki eins háðir veðurfari. Stór hluti þessara  gervigrasvalla eru upphitaðir. 

Ákveðnar reglur gilda um það efni sem má nota í undirlag á gervigrasvöllum. Hér áður fyrr var 

notað kurl úr gömlum hjólbörðum. En síðar kom í ljós að hættuleg efni eru í þessum hjólbörðum, 

sérstaklega þegar þeir eldast. Í dag gilda því miklu strangari kröfur í þessum efnum og nú er 

ýmiskonar gerviefni notað í stað gamla hjólbarðakurlsins (Sveinn Gíslason, 2018). Einnig hefur 

aukin umhverfisvitund um þau efni sem notuð eru í knattspyrnuskóm, treyjum, boltum og öðrum 

aukahlutum haft áhrif á framleiðsluferla. Einnig er vert að minnast á að umræða um hugsanlega 

barnaþrælkun við framleiðslu á fótboltum, í löndum eins og Bangla Desh og Pakistan, hefur haft 

áhrif á stóru íþróttavörufyrirtækin eins og Adidas og Nike (Astbury, 2018). 

 

3.2.6 Lagaleg áhrif 

Allt utanumhald um leiki er orðið miklu fastmótaðra en fyrir nokkrum árum. Þar setur KSÍ liðunum 

strangan ramma. Árið 2003 ákvað KSÍ að taka upp leyfiskerfi fyrir lið í efstu deild karla. Þetta var 

gert til þess að félög sem unnu sér inn rétt til að leika í Evrópu hefðu tilskilin leyfi. Í dag nær 

leyfiskerfið yfir tvær efstu deildir karla og stefnan er að innleiða leyfiskerfi í efstu deild kvenna 

fyrir keppnistímabilið árið 2021. Tilgangur leyfiskerfisins er að bæta skipulag félaganna 

samkvæmt viðurkenndum lágmarks viðmiðum, auka sýnileika fjármála sem ætti að laða að fleiri 

utanaðkomandi fjárfesta, bæta öryggi og jafnframt bæta upplifun fyrir viðskiptavini á leikdegi með 

fyrsta flokks þjónustu. Leyfiskerfi KSÍ er byggt á fyrirmynd frá FIFA og UEFA þar sem sambandið 

þarf að fylgja öllum reglugerðum og lögum þessara sambanda. Frammistöðumat er gert árlega sem 

https://www.zotero.org/google-docs/?BMSaLN
https://www.zotero.org/google-docs/?BMSaLN
https://www.zotero.org/google-docs/?CulsgR
https://www.zotero.org/google-docs/?t09DAn


14 

 

hlutlaus aðili framkvæmir. Félögin þurfa einnig að fara eftir ýmsum reglugerðum KSÍ. Félögin 

mega til dæmis ekki hafa fleiri en þrjá erlenda leikmenn innan sinna raða frá öðrum löndum en 

löndum Evrópska efnahagssvæðisins, Færeyjum og Grænlandi  (Knattspyrnusamband Íslands, 

e.d.). Öll félög í efstu deild karla og kvenna þurfa einnig að birta ársreikning knattspyrnudeilda 

opinberlega til að uppfylla leyfiskerfi KSÍ. Ef félögin birta ekki ársreikning sinn árlega þá fá þau 

ekki leyfi að taka þátt í Íslandsmótinu. Ársreikningar skulu vera endurskoðaðir og undirritaðir af 

löggiltum endurskoðanda. Þeir skulu innihalda áritun endurskoðanda, skýrslu stjórnar, 

rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt samkvæmt 52. grein 

leyfiskerfisins þá mega félögin taka þátt í Íslandsmótinu (Knattspyrnusamband Íslands, 2020b). 

Covid-19 faraldurinn hefur einnig haft mikil áhrif á félögin. Á stórum hluta ársins árið 2020 máttu 

áhorfendur ekki mæta á leiki samkvæmt sóttvarnarlögum (Gunnar Birgisson, 2021). 

 

3.3 SWOT greining á íslenskri knattspyrnu 

SVÓT greining (SWOT analysis) er greinandi aðferð sem er notuð til að finna og flokka innri og 

ytri áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi. Styrkleikar og veikleikar tilheyra innri þáttum, en ógnanir 

og tækifæri tilheyra ytri þáttum. Vettvangurinn getur verið fyrirtæki, stofnun, eða hreyfing eins og 

í okkar tilfelli. SVÓT greining getur verið mikilvæg við að greina til dæmis markaðsstöðu 

fyrirtækis og gefur góðar upplýsingar við breytingastjórnun og skipulagningu. Samt ætti að varast 

að líta einungis á niðurstöðuna sem SVÓT greiningin gefur, heldur líta á hana sem hluta af 

þróunarferli (Grant, e.d.). 

Í þessari SVÓT greiningu hafa höfundar þessarar ritgerðar skoðað íslenska knattspyrnu út 

frá þessari aðferðafræði.  Hér á eftir eru helstu niðurstöður. Það skal þó tekið fram að þetta er ekki 

tæmandi listi og styrkleikunum og veikleikunum ekki endilega raðað upp í mikilvægisröð. 

3.3.1 Styrkleikar 

Knattspyrna er alltumlykjandi í íslensku samfélagi. Varla er hægt að opna dagblað eða hlusta á 

almenna fjölmiðla eða samfélagsmiðla án þess að minnst sé á knattspyrnu á einhvern hátt.  

Knattspyrnan er fjölmennasta íþróttin á Íslandi með um 30 þúsund iðkendur samkvæmt tölum frá 

https://www.zotero.org/google-docs/?WWnAZi
https://www.zotero.org/google-docs/?WWnAZi
https://www.zotero.org/google-docs/?1FbVOu
https://www.zotero.org/google-docs/?NDGL5Z
https://www.zotero.org/google-docs/?bCMLk2
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Íþróttasambandi Íslands. Næst fjölmennasta íþróttin er golf með rúmlega 20 þúsund iðkendur (Ísak 

Jasonarson, 2020). 

Knattspyrna er einnig mjög vinsælt sjónvarpsefni. Þar spilar meðal annars hinn mikli 

sögulegi áhugi á enskri knattspyrnu á Ísland. Þessi mikil áhugi á enskri knattspyrnu hefur einnig 

fokhrif (spill-over effect) á íslenska knattspyrnu. Flestir þeir sem fylgjast með enskri knattspyrnu 

fylgjast einnig með íslenska boltanum. Þetta  hefur valdið því að mjög miklar auglýsingatekjur 

koma inn í íslenska boltann, bæði frá innlendum og erlendum aðilum. Þar munar mest um 450 

milljónir sem KSÍ fær frá bæði Evrópska knattspyrnusambandinu (UEFA) og 284 milljónir frá 

Alþjóða knattspyrnusambandinu (FIFA). En einnig fengu félög í efstu deildum karla og kvenna 

um 176 milljónir fyrir sjónvarpsréttindi  innanlands (Knattspyrnusamband Íslands, 2020a). 

Góður árangur íslenska knattspyrnulandsliðsins á undanförnum árum, bæði í karla og 

kvennaflokki, hefur verið mjög góð landkynning. Sérstaklega þó glæsilegur árangur 

karlalandsliðsins á úrslitum EM árið 2016 þegar liðið lagði meðal annars lið Englendinga og í 

úrslitum HM í Rússlandi þegar liðið gerði jafntefli við Leo Messi og félaga hans í argentíska 

landsliðinu. Þessi árangur fyllti meirihluta landsmanna miklu stolti, jafnvel líka þá sem lítinn eða 

engan áhuga höfðu á knattspyrnu. 

Svo má ekki gleyma því að góður árangur knattspyrnuliðs getur haft mikið að segja um 

sjálfsímynd ákveðinna sveitarfélaga. Þar má til dæmis nefna hinn ótrúlega árangur Skagamanna 

undanfarin 60 ár. Einnig hvernig árangur smáliðs Víðis frá Garði á áttunda áratugnum setti í raun 

sveitarfélagið á kortið hjá meirihluta landsmanna. Svo má ekki gleyma góðum árangri 

Leiftursmanna frá Ólafsfirði á árunum 1995-2000. Liðið frá þessu rúmlega 1100 manna bæ á 

Norðurlandi spilaði meðal annars Evrópuleik við stórlið Hamburger Sportverein á 

Ólafsfjarðarvelli (Magnús Már Einarsson, 2020). 

Fáar íþróttir á Íslandi búa yfir betri aðstöðu en knattspyrnan. Búið er að koma upp 

knattspyrnhöllum og húsum á Reyðarfirði, Akureyri, Hafnarfirði, Hveragerði, Akranesi, Kópavogi 

og Reykjavík. Einnig er verið að byggja mjög stóra höll í Garðabæ og í bígerð er að byggja 

yfirbyggðan völl á Ísafirði. Þetta hefur breytt knattspyrnunni úr sumar- yfir í heilsársíþrótt. Einnig 

hefur sparkvallaátak KSÍ sem hleypt var af stokkunum árið 2004 í samvinnu við nokkur stór 

https://www.zotero.org/google-docs/?p4ucif
https://www.zotero.org/google-docs/?p4ucif
https://www.zotero.org/google-docs/?PQlGKS
https://www.zotero.org/google-docs/?PWbZr9
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fyrirtæki og síðar sveitarfélög og íslensk stjórnvöld orðið þess valdandi að nú eru yfir 100 

sparkvellir í notkun um land allt (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-d). 

Knattspyrnuiðkun barna og unglinga er nú orðin órjúfanlegur þáttur í sumarmenningu 

margra fjölskyldna. Mjög fjölmenn stúlkna og drengjamót í knattspyrnu í Vestmannaeyjum, 

Akureyri, Kópavogi og Siglufirði eru ómissandi þáttur í samheldni fjölskyldna. Einnig er vert að 

benda á að Unglingalandsmót UMFÍ um Verslunarmannahelgina fyrir iðkendur á aldrinum 10-18 

ára hafa breytt töluverðu varðandi skemmtanamenningu unglinga um þessa helgi. Þar að auki eru 

flest þessi mót stór tekjupóstur fyrir félögin sem halda þau og mikil fjárhagsleg innspýting inn í 

þau bæjarfélög sem hýsa þau. 

Hluti af vinsældum þessara móta er að bæði kynin eru nú farin að stunda knattspyrnu af 

krafti. Þrátt fyrir að strákar séu enn um 2/3 af iðkendum fjölgar stúlkum hratt. Ef að líkum lætur 

mun sú þróun halda áfram. Flest félög bjóða upp á æfingar fyrir bæði kynin og tækifæri fyrir 

stúlkur að láta að sér kveða eru alltaf að aukast. Þó er ljóst að enn er töluvert í land varðandi 

möguleika stúlkna að fá greitt fyrir knattspyrnu í samanburði við strákana í meistaraflokki. Hluti 

af skýringunni er að tekjumöguleikar liðanna í kvennaknattspyrnu eru takmarkaðir. Dæmi um slíkt 

er að meistaraflokkur karla í Val fékk greiddar 108 milljónir frá UEFA fyrir árangur sinn í 

Evrópukeppninni árið 2019 á meðan meistaraflokkur kvenna hjá Blikum fékk greiddar 24 milljónir 

fyrir sambærilegan árangur sama ár (Knattspyrnusamband Íslands, 2020a). 

Flest lið í efstu deildum á Íslandi greiða leikmönnum einhvers konar laun eða bónusa. Í 

fæstum tilfellum duga þau mönnum til að framfleyta sér þannig að langflestir leikmenn eru í öðrum 

störfum. Þó eru nokkrir, sérstaklega erlendir leikmenn, sem hafa viðurværi sitt af því að spila 

knattspyrnu á Íslandi.  Mjög erfitt er að komast að því að hverjar greiðslurnar eru. Þó má áætla að 

meðallaun íslenskra knattspyrnumanna séu á bilinu 150-350 þúsund á mánuði. Nokkrir eru betur 

launaðir og svo eru nokkrir yngri leikmenn sem eru að fá minna greitt. Greiðslurnar í 

kvennaboltanum eru mun lægri. Erfitt er að komast að því hverjar tekjurnar eru en það má áætla 

að flestir leikmenn séu undir 100 þúsund á mánuði. 

Það leiðir hugann að möguleikum leikmanna að komast að sem atvinnumenn. Karlmenn í 

atvinnumennsku fá miklu meira greitt en konur í sömu atvinnugrein. Tekjuhæsti íslenski 

leikmaðurinn árið 2020 var Gylfi Sigurðsson hjá Everton í Englandi með um 850 milljónir í 

https://www.zotero.org/google-docs/?QoyoSA
https://www.zotero.org/google-docs/?2L5Wk1
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árslaun. Næsti leikmaður á listanum er Jóhann Berg Guðmundsson hjá Burnley í Englandi með 

um 350 milljónir og svo Aron Einar Gunnarsson hjá Al Arabi í Katar með 280 milljónir og Alfreð 

Finnbogason hjá Augsburg í Þýskalandi með 270 milljónir (Róbert Róbertsson, 2020). Til 

samanburðar er besta knattspyrnukona Íslands Sara Björk Gunnarsdóttir með mun lægri laun en 

bestu íslensku karlkyns leikmennirnir en erfitt er finna upplýsingar um laun knattspyrnukvenna 

opinberlega. 

Það er margsannað með rannsóknum að íþróttir hafa mikið forvarnargildi. Börn og 

unglingar sem stunda til dæmis knattpyrnu eru líklegri til að seinka því að smakka áfengi eða 

reykja. Einnig ná þau oftast betri árangri í skóla og eru ólíklegri til að hætta í námi þegar upp í 

framhaldsskóla er komið. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir krakkar sem stunda hópíþróttir hafa 

sterkari félagsþroska enda þurfa þau að taka tillit til annarra en sjálfs síns til að liðið nái árangri 

(ÍSÍ, 2014). 

Eitt af því sem einkennir rekstur allra íþróttafélaga á Íslandi er gríðarlegt sjálfboðaliðastarf. 

Allar stjórnir félaga á Íslandi eru mannaðar fólki sem ekki fær greitt fyrir vinnu sína. Þetta er bæði 

styrkleiki og veikleiki íslenskra íþróttafélaga. Styrkleikinn er að þarna er fólk sem brennur af áhuga 

fyrir félaginu sínu. Veikleikinn er að stundum færist fólk of mikið í fang og kemur sér í stöðu sem 

það ræður ekki við. Mörg lið hafa lent í miklum rekstarörðugleikum og jafnvel orðið gjaldþrota. 

Dæmi um slíkt er Leiftur á Ólafsfirði (Morgunblaðið, 2002). Fagmennska í rekstri íþróttafélaga 

hefur hins vegar aukist mikið með betra aðhaldi frá sérsamböndum og skýrari reglum um 

fjárhagslegar skuldbindingar félaga. 

Svo má ekki gleyma því að það fylgir því ákveðin virðing að komast í stjórnir, sérstaklega 

stærri félaganna. Stöðugleiki hefur einkennt stjórnir þeirra félaga sem hafa náð bestum árangri á 

Íslandi á undanförnum árum. Þar má til dæmis nefna félög eins og FH, KR, Val og Breiðablik. Þar 

hefur sama fólkið setið í stjórn í þó nokkuð langan tíma. 

Í lokin er vert að minnast á að deildin á Íslandi er leikin á öðrum tíma en í flestum öðrum 

löndum. Íslenskt veðurfar býður ekki upp á leiki nema 4-5 mánuði á ári og þrátt fyrir aukinn fjölda 

af knattspyrnuhöllum þá anna þær ekki þeim leikjafjölda sem þarf að spila. 

Þetta er bæði styrkleiki og veikleiki. Styrkleikinn er að þá er íslenska deildin ekki í 

samkeppni við vinsælar deildir eins og þá ensku, spænsku, þýsku eða ítölsku. Menn geta fylgt liði 

https://www.zotero.org/google-docs/?cfSRpM
https://www.zotero.org/google-docs/?uo8Kzy
https://www.zotero.org/google-docs/?RkN5dp
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sínu í ensku deildinni yfir veturinn en snúið sér svo að sínum liðum á sumrin. Einnig geta þá 

íslensku liðin tryggt sér auglýsingatekjur frá fyrirtækjum í formi sjónvarpsútsendinga og 

auglýsinga án þess að keppa við beinar útsendingar frá erlendum deildum. 

Veikleiki sumardeildar er hins vegar að spilað er mjög þétt yfir stuttan tíma. Það eykur  

meiðslahættu og svo stangast margir leikir á við sumarfrí landsmanna. Knattspyrnumenn og konur 

geta því nánast aldrei tekið sér frí á sama tíma og aðrir og þetta hefur oft sett spennu í fjölskyldulíf 

þessara einstaklinga. 

3.3.2 Veikleikar 

Veikleikar íslenskrar knattspyrnu eru ýmsir. Deildin er hlutfallslega vanmáttug fjárhagslega borið 

saman við deildirnar í nágrannalöndum okkar. Bestu íslensku leikmennirnir fara út í 

atvinnumennsku snemma. Það veikir auðvitað deildina þegar stjörnurnar fara enda eru það þær 

sem fólk kemur oft til að fylgjast með.  

Íslensk knattspyrna nýtur þess hve fótboltinn er vinsæll alþjóðlega. En það þýðir að aðrar 

íþróttir á Íslandi sitja ekki við sama borð. Auglýsendur setja sína  peninga þar sem þeir telja að 

þeir fái besta ávöxtun. Ljóst er að aðra boltaíþróttir eins og körfuknattleikur og handknattleikur 

eiga í erfiðleikum að fá stuðningsaðila í sama mæli eins og knattspyrnan. Þar að auki streyma inn 

tekjur frá stóru samböndunum UEFA og FIFA til KSÍ sem síðan dreifir þeim peningum til íslensku 

félaganna. Önnur íslensk sérsambönd eins og Handknattleikssambandið (HSÍ) og 

Körfuknattleikssambandið (KKÍ) njóta ekki slíkra styrkja erlendis frá. 

Það er töluvert  af krökkum sem hafa meiri hæfileiki í öðrum íþróttum en knattspyrnu en 

halda samt áfram að æfa fótboltann út af því að æfingarnar eru fleiri og þjálfararnir betri.  Svo 

þykir mörgum það  meira spennandi að æfa knattspyrnu en til dæmis karate, sund eða frjálsar 

íþróttir. 

En það eru líka dökkar hliðar sem fylgja þessum auknu fjármunum í íslenskri knattspyrnu. 

Eitt af því er ólögmæt veðmálastarfsemi.  Þar sem íslenska deildin er á öðrum tíma en flestar aðrar 

deildir í heiminum þá eru fyrirtæki víða í Asíu að selja aðgang að veðmálum að leikjum í neðri 

deildum og jafnvel yngri flokkum á Íslandi.  Þetta býður hættunni heim að reynt sé að hafa áhrif á 

leikmenn sem eru að taka þátt í þessum leikjum.  Ekki hefur tekist á sanna að slíkt hafi átt sér stað 
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á Íslandi en þó eru sterkar líkur á því að slíkt hafi átt sér stað í íslenskum leikjum (Þórður Snær 

Júlíusson, 2015). 

Þegar hefur verið rætt um freistnivanda margra áhugamanna í stjórnum félaga að ná árangri. 

Fengnir eru dýrir leikmenn til félagsins, allt lagt undir til að ná Evrópusæti sem gefur góðar tekjur 

en svo hlaupa menn frá borði þegar á móti blæs. Þetta hafa félög á Íslandi upplifað. 

3.3.3 Ógnanir 

Eftir ótrúlegan árangur íslenska karlalandsliðsins á árunum 2014-2018 þar sem Ísland varð bæði 

fámennasta þjóð til að komast inn á lokamót í Evrópukeppni og Heimsmeistarakeppni virðist 

aðeins vera að fjara undan liðinu um þessar mundir. Þetta gæti þýtt mikið tekjutap fyrir KSÍ því 

sambandið fékk yfir milljarð króna fyrir að komast á hvort mót. Þá peninga hefur KSÍ notað til að 

auka starfsemi yngri landsliða, bæta menntun þjálfara og dómara og bæta almenna umgjörð um 

Íslandsmótið í knattspyrnu. Þar að auki hefur KSÍ greitt hluta af þessum fjármunum beint til félaga 

á Íslandi. 

Ekki eru allir sammála varðandi framtíðarsýn fyrir íslenska knattspyrnu. Árangur íslenskra 

félagsliða í Evrópukeppni á undanförnum árum hefur ekki verið til að hrópa húrra fyrir. Þetta hefur 

meðal annars leitt til þess að frá og með næsta ári missir Ísland eitt sæti í þessari keppni (Sindri 

Sverrisson, 2020a). 

Þetta leiðir hugann að þeim möguleika að lið frá Íslandi komist áfram í riðlakeppni 

meistaradeildar Evrópu. Ef lið næði þeim árangri myndi það bæði fá mikla fjármuni inn í reksturinn 

og þar með ná miklu samkeppnisforskoti á önnur lið á Íslandi. Bæði FH og Valur hafa lagt mikið 

undir til að ná þessum árangri á undanförnum árum og bæði lið hafa ekki verið langt frá því að ná 

þessu markmiði. 

Utanaðkomandi fjármagn getur raskað samkeppnisforskoti í knattspyrnunni. Valsmenn 

hafa undanfarin ár staðið fyrir miklum byggingaframkvæmdum á svæði sínu við Hlíðarenda. 

Hagnaði af þeim framkvæmdum hefur verið dælt inn í félagið og þar með veitt þeim rauðklæddu 

töluvert forskot á önnur lið. Margir telja þetta óeðlilegt en Valsmenn hafa varið þetta og sagt að 

þeim hljóti að vera leyfilegt að nota fjármuni félagsins eins og þeim sýnist. Það skal tekið fram að 

https://kjarninn.is/skyring/milljardi-krona-vedjad-a-einn-leik-a-islandi-ahugi-erlendra-vedmalahopa-skapar-freistnivanda/
https://www.zotero.org/google-docs/?KpCXA3
https://www.zotero.org/google-docs/?KpCXA3
https://www.zotero.org/google-docs/?b37ipO
https://www.zotero.org/google-docs/?b37ipO
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það er aðalstjórn Vals sem hefur umsjón með þessum fjármunum og hefur þeim einnig verið veitt 

til að byggja upp handknattleiks- og körfuboltadeild félagsins. 

Það gæti gerst að knattspyrnan gleymi sér í því góðæri sem hefur einkennt starfsumhverfi 

fótboltans undanfarin ár. Ekki er víst að sú gríðarlega sjálfboðaliða starfsemi sem hefur einkennt 

starfsemi félaganna haldi endalaust áfram. Er hægt að ætlast til að stjórnarmenn leggi fram mikla 

vinnu á sama tíma og flestir þjálfara og leikmenn fái greitt fyrir sitt framlag. Einnig gæti komið 

fram samkeppni frá öðrum íþróttagreinum sem myndi taka fókus frá knattspyrnunni. Dæmi um 

slíka íþrótt er til dæmis golf sem hefur vaxið og dafnað undanfarin og er nú orðin önnur vinsælasta 

íþróttin á Íslandi. 

Ekki er hægt að útiloka að breytt veðurfar á Íslandi gæti haft áhrif á þróun knattspyrnunnar 

hér á landi. Þrátt fyrir allar knattspyrnuhallirnar þá er knattspyrnan fyrst og fremst útiíþrótt. 

Kólnandi veðurfar gæti leitt til þess að fleiri myndu snúa sér að inniíþróttum eins og handknattleik 

eða körfubolta. 

Mikið hefur verið rætt um spillingu innan stjórnar FIFA á undanförnum árum. Ljóst er að 

ýmsir stjórnarmenn í hreyfingunni tókum við mútum til að tryggja að HM yrði haldið í Katar og 

Rússlandi (Vera Illugadóttir, 2019). Stjórn KSÍ hefur ekki slík völd en ekki er hægt að útiloka að 

pólitískir eða fjársterkir aðilar gætu reynt að hafa áhrif á fulltrúa okkar á alþjóðavettvangi. Einnig 

eru dæmi um að innlend stjórnvöld hafi reynt að hlutast til um starfsemi knattspyrnusambanda. 

Þar má til dæmis nefna að að knattspyrnusambönd Pakistan og Chad hafa verið útilokuð frá 

starfsemi FIFA vegna pólitískra afskipta stjórnvalda þar í landi af starfsemi sambandanna (BBC, 

2021; WION, 2021). Heimsfaraldrar eins og Covid-19 er að lokum mikil ógnun fyrir 

knattspyrnuhreyfinguna eins og raunin hefur verið undanfarin misseri. 

3.3.4 Tækifæri 

Fjölmörg tækifæri bíða knattspyrnuhreyfingarinnar á Íslandi ef rétt er á spilum haldið. Áhugi á 

kvennaknattspyrnu er á mikilli uppleið, bæði meðal almennings og ekki síður auglýsenda. Svo má 

nefna að í  kringum 15% af íbúum á Íslandi eru nú af erlendum uppruna (Markús Þ. Þórhallsson, 

2021). Krakkar úr þessum hópi taka því miður mun minna þátt í skipulagðri íþróttastarfsemi en 

jafnaldrar þeirra sem eiga foreldra sem alin eru upp á Íslandi. Brottfall þessara krakka úr íþróttum 

https://www.zotero.org/google-docs/?5jpQWN
https://www.zotero.org/google-docs/?ilIIR8
https://www.zotero.org/google-docs/?ilIIR8
https://www.zotero.org/google-docs/?wKON8E
https://www.zotero.org/google-docs/?wKON8E
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er líka mun meira en hinna. Þarna getur knattspyrnuhreyfingin gert mun betur. Einnig má nefna að 

knattspyrnuhreyfingin hefur tækifæri að fjölga innan sinna vébanda með því að hlúa að elstu 

iðkendunum. Menn eru að halda sér betur langt fram eftir aldri og þess má geta að sumarið 2021 

verður í fyrsta skipti keppt á Íslandsmóti leikmanna 60 ára og eldri. Svo má ekki gleyma þeim 

hópum sem eiga undir högg að sækja. Þar má nefna fatlaða einstaklega, bæði líkamlega og andlega. 

Knattspyrnuliðið Sækó F.C. býður til dæmis upp á reglulegar æfingar fyrir geðfatlaða einstaklinga 

og keppir liðið reglulega erlendis við sambærileg lið (Knattspyrnusamband Íslands, 2021). 

Þrátt fyrir að við höfum sagt að það væri ógnun ef eitt lið frá Íslandi myndi ná langt í 

Evrópukeppni þá fylgja því ýmis tækifæri. Þetta myndi lyfta íslenskri knattspyrnu upp á annað 

plan og hvetja önnur íslensk lið til að fylgja í kjölfarið.  Þeir fjármunir sem kæmu inn í íslenskt 

umhverfi myndu virka sem hvati til að auka gæði menntunar, þjálfunar og dómgæslu á Íslandi. 

Þrátt fyrir að íslenska karlalandsliðið sé í einhverri lægð um þessar mundir þá þarf það ekki 

að vera varanlegt ástand. Við getum byggt ofan á árangur þessa liðs og vonandi komumst við 

fljótlega aftur inn á stórmót með karlalandsliðið okkar. Kvennalandsliðið hefur hins vegar verið 

hærra skrifað en íslenska karlalandsliðið á undanförnum árum. Áhuginn og umgjörðin í kringum 

kvennafótboltann hefur hins vegar ekki verið eins mikill alþjóðlega. En það er að breytast. Ungar 

íslenskar landsliðskonur í knattspyrnu hafa undanfarna mánuði gert samninga við nokkur stórlið í 

Evrópu og hafa aldrei jafn margar íslenskar stúlkur spilað sem atvinnumenn í sterkum liðum á 

meginlandi Evrópu (Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, 2021). 

Markaðssetning á íslenska landsliðinu býður upp á mikla möguleika. Við erum þegar búin 

að koma okkur á hið alþjóðlega knattspyrnukort. Þar má til dæmis nefna að liðið er nú orðið hluti 

af FIFA tölvuleiknum vinsæla. Þessi staðreynd og Hú klappið fræga, sem er vel þekkt meðal 

knattspyrnuáhugamanna um allan heim, er mikið tækifæri til að koma íslenskri knattspyrnu á 

framfæri. Innlend knattspyrna þarf einnig að verða hugmyndaríkari varðandi markaðssetningu í 

knattspyrnunni. Það þarf að gera leikina að meiri almennri fjölskylduskemmtun með því að að 

bjóða upp á skemmtiatriði bæði fyrir og eftir leiki. 

Sala á sjónvarpsrétti á íslensku sumardeildinni erlendis gæti fært íslenskri knattspyrnu 

töluverðar tekjur. Alls konar fjömiðlun ryður sér nú til rúms og dreifing á íslenskum 

knattspyrnuleikjum þyrfti ekki að kosta mjög mikið. Auðvitað gæti hluti af þeim tekjum tengst 

https://www.zotero.org/google-docs/?1YFGpl
https://www.zotero.org/google-docs/?djz82b
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veðmálum ef reglur leyfa. Á flestu leikjum á Íslandi er hægt að sjá einstaklinga sem eru í rauntíma 

að senda upplýsingar um gang mála til erlendra miðlara í til dæmis Indónesíu og Malasíu. Það eru 

ekki bara upplýsingar um skoruð mörk heldur einnig fjölda hornspyrna, fjölda aukaspyrna og 

annars  konar önnur tölfræði. 

Aukið afreksstarf í yngri flokkum getur fært íslenskum liðum töluverðar tekjur í formi fleiri 

seldra atvinnumanna. Breiðablik er það lið sem hefur náð hvað lengst í þessu sambandi á Íslandi. 

Frá árinu 2005 hafa yfir 20 leikmenn farið frá Breiðablik í alvöru atvinnumennsku. Þeirra frægastir 

eru landsliðsmennirnir Gylfi Sigurðsson hjá Everton, Jóhann Berg Guðmundsson hjá Burnley og  

Sverrir Ingi Ingason hjá PAOK í Grikklandi. Þetta er markviss hluti af stefnu félagsins og einnig 

er þetta mikilvægur hluti af tekjumódeli Breiðabliks (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 

23. mars 2021). Akranes hefur einnig verið þekkt fyrir að búa til góða knattspyrnumenn og þar má 

til dæmis nefna Arnór Sigurðsson hjá CSKA Moskvu í Rússlandi og einn efnilegasta leikmann 

Íslands, Ísak Bergmann, hjá Norrköping í Svíþjóð. 

Töluvert hefur verið rætt á undanförnum árum að lengja keppnistímabilið á Íslandi. Það 

getur verið þreytandi að undirbúningstímabilið sé 7-8 mánuðir en einungis er keppt í 4-5 mánuði 

á ári. Veðrið hefur verið hamlandi þáttur í þessu en með auknum fjölda keppnishalla þá ætti að 

vera hægt að lengja keppnistímabilið eitthvað. 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um líkön innan krísustjórnunar. Fjallað var um líkan Chandler 

og Fink ásamt almennri umfjöllun um krísu og hvernig skal tækla krísu á faglegan hátt. Einnig var 

framkvæmd SWOT greining á íslenskri knattspyrnu þar sem rýnt var í helstu styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri íslenskrar knattspyrnu ásamt því að gera PESTLE greiningu til að skoða 

pólitísk, efnahagsleg, félagsleg, tæknileg, umhverfisleg og lagaleg áhrif knattspyrnunnar hér á 

landi. 
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4 Starfsemi efstu deildar félaga í knattspyrnu  

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um sögu efstu deildar á Íslandi og fyrirkomulag hennar. 

Fjallað verður um mikilvægi sjálfboðaliða og hvernig íþróttafélögum á Íslandi er stjórnað. Að 

lokum verður farið yfir helstu tekju- og kostnaðaliði knattspyrnufélaga hér á landi og hvernig 

Covid-19 hefur haft áhrif á rekstur félaganna. 

 

4.1 Saga efstu deildar og fyrirkomulag 

Pepsi Max deildin eða Úrvalsdeildin í knattspyrnu er efsta og sterkasta deild Íslands í knattspyrnu. 

Deildin er rekin af Knattspyrnusambandi Íslands og hóf göngu sína árið 1912. Í dag leika 12 félög 

í karladeildinni og 10 í kvennadeildinni. 22 leikir eru spilaðir yfir heilt keppnistímabil í karlaflokki 

og 18 í kvennaflokki þar sem liðin spila tvisvar gegn hvort öðru, einn heimaleik og einn útileik. 

Það lið sem fær flest stig yfir tímabil vinnur deildina og verður Íslandsmeistari. Tvö neðstu liðin 

falla um deild eftir tímabilið og liðin í tveimur efstu sætunum í deild fyrir neðan vinna sig upp um 

deild (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-f). Íslandsmeistarar hvers tímabils karlamegin fá 

þátttökurétt í umspili fyrir Meistaradeild Evrópu að ári liðnu. 2. sæti og sigurvegarar í bikarkeppni 

fá þátttökurétt í Evrópukeppni UEFA. Liðið sem endar í 3. sæti fær einnig þátttökurétt í 

Evrópukeppni UEFA ef að sigurvegarar í bikarkeppninni hafna í 2. sæti eða enda sem 

Íslandmeistarar. Pepsi Max deild karla missti á seinasta tímabili eitt sæti í Evrópukeppni UEFA 

vegna lélegs árangurs hjá íslensku liðunum í keppninni undanfarin ár og er því einungis eitt lið 

sem tryggir sér umspil fyrir Meistaradeild Evrópu og tvö lið sem tryggja sér þátttökurétt í 

Evrópukeppni UEFA sem áður voru þrjú (Hörður Snævar Jónsson, 2020b). Í Pepsi Max deild 

kvenna er hinsvegar annað uppi á teningnum. Undanfarin ár hefur Íslandsmeistaratitill verið eina 

sætið sem gefur þátttöku í Meistaradeild Evrópu kvenna. Frábær árangur hjá íslensku 

kvennaliðunum Breiðablik og Val í Meistaradeild Evrópu undanfarin ár hefur skilað Íslandi einu 

sæti til viðbótar í keppninni. Íslandsmeistarar og það lið sem lendir í  öðru sæti í efstu deild kvenna 

fær nú þátttökurétt í Meistaradeild Evrópu (Sindri Sverrisson, 2020b). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?GSmFnR
https://www.zotero.org/google-docs/?zbthWD
https://www.zotero.org/google-docs/?MHbwFK
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4.2 Starfsemi félaga 

4.2.1 Hefðbundin stjórn íþróttafélaga 

Líkt og almenn fyrirtæki eru flest íþróttafélög með skipurit sem lýsir því hvernig félögin starfa. 

Þar kemur fram verkaskipting og ábyrgð einstakra aðila. Aðalstjórn félags stýrir málefnum þess. 

Æðsta yfirvald félags er aðalfundur sem aðalstjórn sér um að boða árlega. Aðalstjórn kemur fram 

út á við fyrir hönd félags og skuldbindur félagið gagnvart þriðja aðila. Stjórnin  sér einnig  um að 

kalla saman félagsfundi og sér um að ráða framkvæmdastjóra félags. Framkvæmdastjóri sér um 

daglegan rekstur félagsins og starfar í umboði aðalstjórnar. Stjórnir hverrar deildar sjá  síðan  um 

að skipuleggja starf einstakra deilda. Deildarstjórnir geta skipað  starfsnefndir, eins og unglingaráð, 

meistaraflokksráð karla og kvenna, sem hafa umsjón með framkvæmd starfsins. Yfirleitt eiga 

formenn þessara starfsnefnda sæti í deildarstjórn. Deildarstjórn ber ábyrgð á útgjöldum, tekjum og 

að fylgt sé reglum aðalstjórnar um ársreikningagerð og meðferð fjármuna (Breiðablik, e.d.). 

 

Mynd 2: Dæmi um skipurit hjá íþróttafélagi á Íslandi. 

https://www.zotero.org/google-docs/?LugXQz
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4.2.2 Íslensk knattspyrna á undanförnum árum 

Knattspyrnan á Íslandi hefur vaxið mikið á seinustu áratugum og utanumhald um starfsemi 

félaganna  hefur þróast mjög í jákvæða átt. Hér áður fyrr gátu einstakar deildir  farið út af sporinu 

fjárhagslega og skilið eftir sig sviðna jörð. Dæmi eru um að aðalstjórnir félaga hafi setið uppi með 

tugmilljóna króna skuldir einstakra deilda. Einstaklingarnar sem stofnuðu til skuldanna létu sig 

hins vegar hverfa úr starfinu og létu  aðra um að hirða upp eftir sig. Slík dæmi eru sem betur fer á 

undanhaldi. Færa má rök fyrir því að þróun breytinga á fjárhagslegu umhverfi knattspyrnuliða hafi 

hafist í kringum aldamótin 2000 þegar tvö hlutafélög voru stofnuð í kringum sitt hvort 

knattspyrnufélagið hér á landi, Val og KR. Tilgangur þessara félaga var að vera fjárhagslegur 

bakhjarl félaganna og styrkja starf þeirra. Í dag veltir til dæmis knattspyrnudeild Vals um 300 

milljónum króna á ári (Runólfur Trausti Þórhallsson, 2021). Velta  Breiðabliks og FH er einnig 

svipuð. Áður fyrr voru knattspyrnudeildir landsins margar hverjar með fáa starfsmenn á launaskrá 

og leikmenn fengu lítið sem ekkert greitt fyrir að spila fyrir félögin. Umgjörðin í kringum félögin 

er orðin umfangsmeiri en áður. Í dag æfa öll félög í efstu deild við nokkuð góðar aðstæður allan 

ársins hring og mikill metnaður einkennir þeirra starf. Þetta krefst þess að félögin þurfa marga 

starfsmenn og mikið fjármagn. Þessi jákvæða þróun er að mörgu leyti velgengni íslenska 

karlalandsliðsins í knattspyrnu að þakka. Eftir Evrópumótið í Frakklandi árið 2016 fengu 

aðildarfélög KSÍ 453 milljónir í sinn hlut (Stefán Árni Pálsson, 2016) og eftir Heimsmeistaramótið 

í Rússlandi árið 2018 fengu aðildarfélögin 200 milljónir (Óskar Ófeigur Jónsson, 2018). Þetta eru 

gríðarlega háar fjárhæðir sem skipta miklu máli fyrir félögin. Á undanförnum árum hafa laun 

leikmanna í efstu deild hækkað töluvert. Í rannsókn sem leikmannasamtökin gerðu árið 2019 kom 

í ljós að launin í efstu deild karla hafa hækkað talsvert síðan 2016 (Víðir Sigurðsson, 2019) . Árleg 

velta efstu deildar í knattspyrnu er um 3 milljarðar sem sýnir hið mikla umfang knattspyrnunnar á 

Íslandi (Runólfur Trausti Þórhallsson, 2021). 

4.2.3 Sjálfboðaliðar knattspyrnufélaga 

Sjálfboðaliðastörf í íþróttahreyfingunni á Íslandi skipta félögin miklu máli og þar er knattspyrna 

engin undantekning. Það eru ýmsar stöður og verkefni sem þarf að manna sem myndi kosta félögin 

gríðarlega miklar fjárhæðir ef fólk fengi greitt fyrir að sinna þeim. Í hverju félagi er stjórn sem er 

yfirleitt skipuð af sex til tíu einstaklingum. Stjórn knattspyrnudeilda er skipt upp í 

meistaraflokksráð og barna- og unglingaráð. Meistaraflokksráð sér um að ráða þjálfara fyrir 

https://www.zotero.org/google-docs/?jumafa
https://www.zotero.org/google-docs/?ZHZpZ0
https://www.zotero.org/google-docs/?9Q6g8B
https://www.zotero.org/google-docs/?OuSvCr
https://www.zotero.org/google-docs/?y6JlvE
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meistaraflokkana og einnig að reka þá ef gengi liðsins er óásættanlegt. Þjálfari ásamt 

meistaraflokksráði ákveða hvaða leikmenn félagið fær til sín og hvaða leikmenn félagið losar sig 

við. Barna- og unglingaráð sjá um skipulagningu allra móta sem haldin eru innan félagsins í yngri 

flokkum og ráða inn þjálfara yngri flokka í samstarfi við stjórn og framkvæmdastjóra. Það er einnig 

í höndum stjórnar að ná í tekjur fyrir félagið í formi styrkja og að landa samningum við 

samstarfsaðila. Að vera formaður knattspyrnudeildar er mikil vinna og getur verið nánast fullt starf 

á köflum. Aðilar í stjórn félaga fá yfirleitt ekkert greitt fyrir störf sín (Eysteinn Pétur Lárusson, 

munnleg heimild, 23. mars 2021). 

Á leikdegi þarf að manna fjöldann allan af störfum til að sinna öllu er viðkemur leiknum. 

Öryggisgæsla þarf að vera til staðar og einnig veitingasala sem selur mat og drykk til áhorfenda . 

Þessar stöður eru oft mannaðar með iðkendum yngri flokka og aðilum sem eru tengdir félaginu á 

einhvern hátt, til dæmis foreldrum iðkenda, fyrrum leikmönnum og aðdáendum. Áætla má að 35 

sjálfboðaliðar vinni fyrir hverja 100 leikmenn. Framlag sjálfboðaliða innan íþróttahreyfingarinnar 

er metið á 7-8 milljarða króna miðað við meðallaun íþróttakennara í grunnskóla. Það er talið að 

íþróttafélög séu með eitt launað stöðugildi fyrir hverja ellefu íþróttaiðkendur (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 2014). Sjálfboðaliðar skipta gríðarlega miklu  máli þegar kemur að því að reka félögin því án 

þessara sjálfboðaliða væru engin félög til í landinu (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 

23.mars  2021). 

 

4.3 Tekjuliðir 

Tekjuaflanir knattspyrnufélaga  í Pepsí Max deildinni eru ýmiskonar og hafa þær verið að breytast 

töluvert á undanförnum árum. Fyrir Covid-19 faraldurinn voru tekjur liðanna byrjaðar að dragast 

töluvert saman þar sem styrktaraðilar og auglýsingasamningar hafa ekki hækkað mikið á seinustu 

árum þrátt fyrir hækkandi verðlag á Íslandi. Mörg félög hafa orðið fyrir miklu tekjutapi vegna 

faraldursins. Helstu tekjur knattspyrnufélaga í efstu deild eru styrkir frá fyrirtækjum, 

sjónvarpstekjur, miðasala á heimaleiki, félagaskiptatekjur og svo eru nokkur félög sem fá tekjur af 

því að taka þátt í Meistaradeild og Evrópukeppni UEFA (Jóhann Már Helgason, 2019). Það kom 

því nokkuð á óvart að lang flest lið í efstu deild skiluðu hagnaði árið 2020. Það sýnir að 

forsvarsmenn liðanna gripu til réttra aðgerða í samræmi við krísustjórnarmódel bæði Chandlers og 

Finks. 

https://www.zotero.org/google-docs/?hIK4g9
https://www.zotero.org/google-docs/?hIK4g9
https://www.zotero.org/google-docs/?oxmrf9
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4.3.1 Styrktaraðilar 

Meginþorri af tekjum margra liða koma frá fyrirtækjum og styrktaraðilum. Á krísutímum er það 

eðlilegt að fyrirtæki dragi saman kostnað hjá sér með því að draga úr styrktargreiðslum til 

félaganna. Stjórnendur fyrirtækja sem eru á markaði eiga erfiðara með að réttlæta gagnvart stjórn 

og hluthöfum að setja mikla peninga í íþróttahreyfinguna. Ástæðan er sú að markmið fyrirtækisins 

er fyrst og fremst að auka hagnað hluthafa sinna. Einkafyriræki eiga hins vegar auðveldara með 

að ráðstafa fjármunum eins og eigendum þurfa þykir. Einnig hefur það aukist að fjársterkir 

einstaklingar taki að sér að greiða allan kostnað við einstaka leikmenn. 

Á undanförnum árum hefur stafræn markaðssetning farið vaxandi og kjósa fyrirtæki að 

auglýsa sig frekar á samfélagsmiðlum frekar en á skiltum á íþróttavöllum liðanna. Stafræn 

markaðssetning gerir fyrirtækjum kleift að ná til rétta markhópsins á skilvirkan hátt með 

markvissum auglýsingum. Beinir styrkir frá fyrirtækjum til félaga þurfa ekki að vera áhrifaríkasta 

aðferðin til að ná til kaupenda eða til að bæta ímynd fyrirtækja. Fyrirtæki veita félögum styrki 

yfirleitt með þeim skilyrðum að peningurinn sé notaður til að efla yngri flokka starfið fremur en 

að reka meistaraflokkana. Oft eru efnaðir einstaklingar sem styrkja félögin annað hvort í gegnum 

auglýsingar eða persónulega. Peningar frá þessum aðilum skipta félögin yfirleitt  mjög miklu máli 

(Jóhann Már Helgason, 2019). Fyrirtæki sjá hins vegar oft hag sinn í því að styrkja félögin að sögn 

Eysteins Péturs Lárussonar framkvæmdastjóra Breiðabliks. 

 

Knattspyrnudeild Breiðabliks er með ótrúlega flotta aðila og fyrirtæki sem hafa stutt okkar 

starf í fjölda mörg ár. Við erum ekki með eitthvað eitt fyrirtæki heldur nokkur sem styðja 

þétt við bakið á okkur. Við erum með Vörð Tryggingar sem hefur gengið vel. Við erum 

með Landsbankann sem vildi endurnýja samstarfið í miðjum Covid-19 faraldri, þeir sjá að 

okkar félagsmenn og stuðningsmenn eiga í viðskiptum við bankann (Eysteinn Pétur 

Lárusson, munnleg heimild, 23. mars  2021). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?ojKGFj
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4.3.2 Sjónvarpstekjur 

Sjónvarpstekjur er stór hluti af tekjum margra félaga í Pepsi Max deildinni. Árið 2015 var 

undirritaður samningur við Sýn um sýningarrétt allra helstu móta KSÍ sem gildir í alls sex 

keppnistímabil, út árið 2021. Samningurinn hljóðaði upp á um það bil milljarð króna sem skilað 

knattspyrnufélögum efstu deildar um 150 millljónum samanlagt á ári (Elvar Geir Magnússon, 

2015). 

Pepsí max deildar liðin hafa verið að fá um 12 milljónir hvert og eitt í sjónvarpstekjur á ári 

sem getur orðið hærri upphæð eftir því hversu oft liðið er í beinni sjónvarpsútsendingu og hversu 

langt liðið kemst í bikarkeppni. Hins vegar eru sjónvarpstekjurnar hér á landi langt frá því að vera 

á pari við löndin í kringum okkur. Talan er til dæmis hlutfallslega mikið hærri á Norðurlöndunum 

þar sem sjónvarpstekjur eru um 5,7 milljarðar ISK í Noregi og um 7,8 milljarðar ISK í Danmörku. 

(Jóhann Már Helgason, 2019).    

Sjónvarpsútsendingarréttur á íslenskri knattspyrnu er nú í útboði fyrir keppnistímabilin 

2022 til 2025, eða fjögur keppnistímabil. Um er að ræða tvær efstu deildir karla og kvenna ásamt 

Meistarakeppni KSÍ, Bikarkeppni KSÍ og Deildarbikar karla og kvenna. Knattspyrnusamband 

Íslands (KSÍ) í samstarfi við Íslenskan Toppfótbolta (ÍTF) sjá um úthlutunina á sjónvarpsréttinum. 

ÍTF eru hagsmunasamtök félaga í efstu deild á Íslandi. Mikil tækifæri eru til að auka tekjur 

félaganna hér á landi með nýjum samningi á sjónvarpsrétti og veðmálarétti sem hægt er að selja 

til veðmálafyrirtækja utan Íslands (Hörður Snævar Jónsson, 2021). Knattspyrnufélög á Íslandi 

binda miklar vonir við að sjónvarpstekjur hækki eftir útboðið. Viðmælendur ritgerðarinnar telja að 

sjónvarpstekjur gætu verið hærri en þær eru í dag og að markmiðið sé klárlega að auka þessar 

tekjur (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021).    

4.3.3 Miðasölutekjur  

Félög fá tekjur í gegnum aðgangseyri af heimaleikjum sínum. Hvert og eitt lið fær 11 heimaleiki í 

deildarkeppni ásamt bikarleikjum sem eru mismargir eftir því hvernig liðunum gengur. Hver miði 

kostar 2000 kr. Misjafnt er eftir liðum hversu stórt hlutfall áhorfenda borgar sig inn á leiki og 

hversu miklar tekjur skapast á leikdegi. Oft eru margir áhorfendur nú þegar búnir að greiða sig inn 

á leiki með því að kaupa árskort hjá sínu félagi. Með því að selja ársmiðahafakort eru félögin að 

selja dýrari vöru. Margar gerðir eru til af ársmiðahafakortum og eru þær mismunandi eftir félögum. 

https://www.zotero.org/google-docs/?bGjNjI
https://www.zotero.org/google-docs/?bGjNjI
https://www.zotero.org/google-docs/?4U6BRv
https://www.zotero.org/google-docs/?20H9zA
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Ódýrustu kortin eru yfirleitt verðlögð í kring um 15.000 kr og gilda fyrir einn inn á alla heimaleiki 

félagsins í Pepsí Max deildinni. Dýrustu kortin sem er í boði gilda inn á alla leiki meistaraflokks 

fyrir einn eða tvo og bjóða stuðningsmönnum félaganna upp á meiri upplifun í kringum leikdag 

og allskonar fríðindi. Veitingar eru í boði fyrir leik og í hálfleik, afslættir hjá samstarfsaðilum 

félaganna og stundum stöðufundir með þjálfurum og leikmönnum. Þessi kort kosta yfirleitt í 

kringum 100.000 kr. Stuðningsmannaklúbbar eru algengir hjá félögum í Pepsí Max deildinni. 

Tilgangur þessara klúbba er að styðja á bak við meistaraflokkana og standa fyrir öflugu 

stuðningsliði. Félagsmenn fá aðgangskort á alla heimaleiki meistaraflokka og greiða ársgjald fyrir. 

Blikaklúbburinn er dæmi um stuðningsmannaklúbb sem selur ársmiðahafakort til stuðningsmanna. 

Yfir 200 meðlimir eru í Blikaklúbbnum og heildartekjur af Blikaklúbbskortum eru í kringum 6 

milljónir kr á ári (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021)    

Margir áhorfendur á leikdegi borga sig ekki inn á völlinn og því er ekki hægt að sjá á 

áhorfendatölum hversu miklar tekjur félagið aflaði á leikdegi. Skírteinishafar KSÍ s.s dómara, 

starfsmenn og leikmenn annara liða í Pepsi Max deildinni, greiða ekki inn á vellina. Frítt er inn 

fyrir ungmenni yngri en 16 ára og iðkendur félagsins sem borga óbeint inn á völlinn með 

æfingagjöldum. Félögin fá einnig tekjur af því að selja mat og drykk á leikjum en þar er yfirleitt 

kostnaður á móti. Miðasölutekjur á heimaleikjum Breiðabliks eru í kringum 12-13 milljónir á ári 

við venjulegt árferði og telur Eysteinn formaður að hægt sé að gera miklu betur í því að fá fleiri 

stuðningsmenn á völlinn (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

Einnig eru miklir möguleikar fyrir félögin að fá inn töluverðar tekjur á stórleikjum yfir 

sumarið. Stórleikir laða að fjölda stuðningsmanna og félögin geta aflað allt að 3 milljónir kr í tekjur 

á leikdegi með öllu sem er hægt að selja í kringum leikina. Mörg félög í efstu deild eru með 

áfengisleyfi og geta verið að selja áfengi til stuðningsmanna fyrir leikina. Gríðarlegir 

tekjumöguleikar eru á stórleikjum ef að félögin eru hugmyndarík að auka umgjörðina á 

heimaleikjum (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021).  

 

4.3.4 Aðrar tekjur 

Það eru ýmsar aðrar tekjur sem félögin reiða sig á. Mörg lið í efstu deild selja leikmenn erlendis. 

Félögin fá yfirleitt ágæta upphæð fyrir leikmenn sem eru seldir erlendis og getur sú upphæð  
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hækkað enn meira ef viðkomandi leikmaður er seldur áfram til annara liða ef það er hluti af 

upprunalega sölusamningi. Breiðablik er dæmi um félag sem hefur selt mikið af leikmönnum 

erlendis á seinustu árum (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). Hinsvegar 

eru þetta tekjur sem erfitt er að áætla fyrir en geta verið mjög álitlegar fyrir félögin. Svo er reglulega 

happdrættismiðasala og fjáraflanir sem að félögin nota ágóðann í til að borga fyrir æfingaferðir 

áður en keppnistímabilið hefst (Jóhann Már Helgason, 2019).  

Fulltrúar FH og Breiðabliks eru einnig sammála um mikilvægi þess að vera í evrópusæti uppá 

reksturinn að gera. Evróputekjurnar gera félögunum kleift að halda úti öflugu meistaraflokks starfi 

og byggja upp betra lið sem á möguleika að komast enn lengra í Evrópukeppni. Einnig skiptir máli 

að vinna Íslandsmótið þar sem efsta sætið gefur þátttökurétt í umspili fyrir meistaradeild Evrópu 

sem gefur enn meiri pening en Evrópukeppnin. Um leið og lið tekur þátt í umspili fyrir 

meistaradeild Evrópu þá er hægt að gera ráð fyrir að minnsta kosti tveimur evrópuleikjum þar sem 

liðið sem tapar umspilinu í meistaradeildinni fer svo og tekur þátt í næstu umferð í 

Evrópukeppninni. Hver umferð í Evrópukeppni skilar 30-40 milljónum kr í tekjur. Öll íslensku 

liðin sem taka þátt sækjast í að komast eins langt og möguleiki er vegna þessa að fjárhæðirnar eru 

gríðarlega háar og geta skipt sköpum fyrir félögin (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 

23. mars 2021). Í kvennaboltanum eru evróputekjur að aukast sem er jákvæð þróun fyrir íslenska 

knattspyrnu. Áður fyrr voru þetta litlar tekjur fyrir félögin, en á undanförnum árum hafa þessar 

greiðslur verið að hækka en eiga samt langt í land að ná fjárhæðum sem eru í karlaboltanum 

(Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

4.4 Kostnaðarliðir  

Gjaldahlið í Pepsi Max deildinni er mismunandi eftir félögum. Þar skiptir mestu máli 

viðskiptamódelin sem félögin vinna eftir. Hagkvæmasta viðskiptamódelið er að nota leikmenn sem 

hafa alist upp hjá félögunum og jafnframt unga leikmenn sem fá lítið greitt fyrir að spila. Uppaldir 

leikmenn fá almennt minna greitt en þeir sem eru sóttir frá öðrum félögum hér á landi eða erlendis. 

Langflest félög í efstu deild hér á landi eru með blöndu af ungum efnilegum leikmönnum og 

erlendum og aðkeyptum innlendum leikmönnum sem fá yfirleitt meira greitt. Kostnaðurinn við 

erlenda leikmenn er ekki bara fólginn í því að borga þeim laun. Þeir fá einnig oft  bíl  til afnota og 

íbúð sem felur í sér mikinn aukakostnað fyrir félögin (Jóhann Már Helgason, 2019).  

https://www.zotero.org/google-docs/?xepKVz
https://www.zotero.org/google-docs/?vDj8yq
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4.4.1 Launakostnaður 

Launakostnaður er langstærsti rekstraliður hjá félögum í Pepsi Max deildinni og hefur farið 

hækkandi á undanförnum árum. Launakostnaður margra félaga er um 80% af heildarveltu. 

Þjálfarar og leikmenn sem eru í hlutastarfi hjá félögunum eru verktakar en þeir sem eru í fullu 

starfi eru launþegar. UEFA hvetur félög að hafa launakostnaðinn ekki meiri en 55% af veltu. 

Óalgengt er að launakostnaður fari yfir 70 % af veltu í öðrum deildum í Evrópu. Fari þetta hlutfall 

yfir 70% standa félögin yfirleitt frammi fyrir töluverðum rekstrarvanda. Árið 2018 var hlutfall 

launa af heildarveltu liða 81,3% á Íslandi en 53,2% í Skandinavía og 66,7% í Skotlandi. (Jóhann 

Már Helgason, 2019). Launin í Pepsi Max deildinni eru hlutfallslega mikið hærri en í öðrum 

löndum.  

Í Pepsi Max deildinni er mikil samkeppni að fá bestu leikmennina. Félögin þurfa því að 

bjóða leikmönnunum góða samninga. Öll félögin vilja styrkja lið sín eins mikið og möguleiki er á 

til þess að ná sem bestum árangri. Sum lið á Íslandi stefna á það að verða atvinnumannalið og 

borga því í samræmi við það. 

Það er hins vegar erfitt að bera saman knattspyrnuumhverfið á Íslandi við nágrannalöndin 

í kringum okkur þar sem flest félög erlendis eru með miklu viðameiri rekstur knattspyrnudeilda 

sinna. Á Íslandi heyra knattspyrnudeildir undir aðalstjórnir félaga. Aðalstjórnin sér um rekstur á 

öllum mannvirkjum sem félagið notar og fellur því kostnaðurinn undir aðalstjórn en ekki 

knattspyrnudeild. Í deildum erlendis er mikill kostnaður sem knattspyrnudeildir félaganna þurfa 

að standa skil á. Á mörgum stöðum eru stórar akademíur fyrir yngri leikmenn sem kostar 

töluverðan pening að reka þar sem félögin rukka ekki æfingagjöld líkt og venjan er á Íslandi í yngri 

flokkum. Aftur á móti eru þessir ungu leikmenn sérvaldir og ekki allir sem að fá að æfa með 

þessum stóru akademíum. Allur rekstur á mannvirkjum og völlum falla undir knattspyrnudeildir 

félaga erlendis. 

Viðmælendur ritgerðarinnar voru spurðir út í launaþak á greiðslum til leikmanna. Þeir voru 

báðir sammála um að launaþak á greiðslur til leikmanna gæti verið að vinna á móti gæðum 

deildarinnar og væri skref afturábak fyrir íslenska knattspyrnu. Velta þarf fyrir sér tilganginum og 

hvaða afleiðingar svona aðgerðir myndu hafa á deildina. 

https://www.zotero.org/google-docs/?UVp1iL
https://www.zotero.org/google-docs/?UVp1iL
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Ekki er óeðlilegt að launakostnaður knattspyrnudeilda á Íslandi sé svona hátt hlutfall af 

veltu vegna þess hvernig rekstramódel flestra liða er. Félög þurfa að útvega búnað á leikmenn, 

borga lækniskostnað, sjúkraþjálfun og reka veitingasölu á leikdegi sem er ekki mikill kostnaður 

miðað við veltu. Hins vegar hefur Covid-19 haft mikil áhrif á rekstur flestra félaga í deildinni. 

Mörg félög þurftu að lækka launakostnað á árinu 2020 sem er bein afleiðing af Covid-19 

faraldrinum. 

4.4.2 Annar kostnaður 

Það er ýmis annar kostnaður sem fylgir því að reka knattspyrnudeild, til dæmis sjúkrakostnaður, 

matarkostnaður og ferðakostnaður. Það getur verið dýrt fyrir félög að ferðast og leggst 

ferðakostnaður mis mikið á liðin eftir því hvar þau eru staðsett á landinu. Það gefur auga leið að 

það er mjög dýrt fyrir lið sem eru staðsett úti á landi að þurfa að ferðast í alla útileiki á hverju 

tímabili. Árið 2015 samþykti KSÍ reglugerð um ferðaþátttökugjald í þeim tilgangi að auka jöfnuð 

gagnvart ferðakostnaði. Knattspyrnufélag Akureyrar áætlar að ferðakostnaður sinn sé 15% af 

heildarveltu knattspyrnudeildar félagsins. Það er margfalt hærra en hjá liðum sem eru staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu (Jóhann Már Helgason, 2019). 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir starfsemi og þróun íslenskra knattspyrnufélaga í efstu deild á 

undanförnum árum. Markmiðið með þessum kafla var að kynna fyrirkomulag deildarinnar ásamt 

því að fjalla um helstu tekjuliði og kostnaðarliði í efstu deildum karla og kvenna. Fjallað var um 

hvernig íþróttaliðum hér á landi er stjórnað ásamt mikilvægi sjálfboðaliða fyrir félögin. Helstu 

niðurstöður þessa kafla er að launakostnaður er mjög stór hluti af kostnaði margra félaga. Tekjur 

félaganna koma hins vegar úr fleiri áttum. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?g9vEfo
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5 Staða efstu deildar félaga á tímum Covid-19 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvaða afleiðingar Covid-19 hafði á rekstur og skipulag á 

starfsemi Breiðabliks og FH. Til að fá sem bestu gögn til að vinna úr ákváðu rannsakendur að fá 

fund með  Hildi Jónu Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar FH og Eysteini Pétri 

Lárussyni, framkvæmdarstjóra Breiðabliks. Fundirnir fóru fram þann 23. mars í Kaplakrika í 

Hafnarfirði og í Smáranum í Kópavogi. Hannaðar voru spurningar sem tengdust módelum 

krísustjórnunar og hvernig félögin brugðist við þeirri óvæntri krísu sem Covid-19 var. 

 

5.1 Aðgerðir stjórnvalda 

Allt frá upphafi faraldursins hér á landi hafa yfirvöld á Íslandi þurft að taka margar erfiðar 

ákvarðanir sem hefur haft mikil áhrif á alla starfsemi í landinu sem og íslenska knattspyrnu. 

Æfingar og leikir félaga féllu niður á stórum hluta ársins og er enn að hafa áhrif á starfsemi 

félaganna ári seinna. 

5.1.1 Sóttvarnalög 

Í lok árs 2019 varð til óþekktur vírus í borginni Wuhan í Kína. Vísindamenn líktu þessum vírus 

við SARS og héldu margir að veiran væri ekki eins skæð og SARS veiran. Í ljós kom að veiran 

var mun meira smitandi og hættulegri en í fyrstu var talið (Embætti landlæknis, e.d.). Í janúar árið 

2020 byrjaði veiran að dreifast hratt um Evrópu og óvissustigi var lýst yfir á Íslandi þann 27. janúar 

og farið var yfir viðbúnað og viðbragðsáætlanir. Þrem dögum seinna var neyðarástandi lýst yfir á 

heimsvísu. Þann 28. febrúar var fyrsta Covid-19 smitið á Íslandi staðfest og fór þeim ört vaxandi 

eftir það. Staðan var orðin alvarleg og 13. mars 2020 voru fyrstu sóttvarnaraðgerðir kynntar á 

blaðamannafundi og tóku gildi þremur dögum seinna. Hundrað manna samkomutakmarkanir tóku 

gildi, skólum á framhalds- og háskólastigi var lokað en takmörkuð á grunnskólastigi 

(Almannavarnir, 2020).  Íþróttastarf í yngri flokkum raskaðist eða féll niður. Pepsí Max deildinni 

var einnig frestað. Knattspyrnuiðkendur þurftu að æfa við aðrar aðstæður en vanalega þar sem 

félögin þurftu að fara eftir leiðbeiningum frá yfirvöldum. Erfitt var fyrir félögin að skipuleggja 

starfsemi sína þar sem sóttvarnareglur voru sífellt að breytast með harðari aðgerðum. 

Heimaæfingar voru teknar upp hjá mörgum félögum. Fyrsta bylgja faraldursins tók enda tveimur 

mánuðum seinna og 25. maí voru verulegar tilslakanir á takmörkunum á samkomum. Um miðjan 

https://www.zotero.org/google-docs/?KyTDrG
https://www.zotero.org/google-docs/?GB4ntS
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júní hófst svo Pepsi Max deildin í knattspyrnu. Til að byrja með gekk mótið nokkuð vel fyrir sig. 

Keppnisvellir voru hólfaðir niður til að fylgja sóttvarnareglum og flest lið gátu spilað en nokkur 

lið, bæði í karla- og kvennadeildinni, þurftu að fara í sóttkví vegna smita innan félaganna. Fresta 

þurfti mikið af leikjum vegna þessa og því varð mikil töf á mótahaldi. Skömmu fyrir mánaðarmótin 

júlí/ágúst var tekin ákvörðun um að stoppa mótið tímabundið vegna nýgengi smita á Íslandi. Mótið 

hófst svo á ný tveimur vikum seinna með ströngum skilyrðum. Áhorfendabann var á öllum leikjum 

og leikmenn máttu ekki fagna mörkum saman vegna smithættu. Nokkrum vikum seinna var 

Íslandsmótinu aftur frestað og að lokum var tekin ákvörðun um að blása mótið af 30. október og 

lokastaða liðanna var reiknuð með meðal fjölda stiga á leik. Covid-19 faraldurinn hélt áfram að 

hrella félögin og starfsemi þeirra út árið 2020 og áfram árið 2021. 

 

 

5.1.2 Hlutabótaleið 

Vegna Covid-19 faraldursins voru fyrirtæki og stofnanir hér á landi að upplifa mikið tekjutap og 

raskanir á starfsemi sinni vegna sóttvarnarlaga. Ríkisstjórn Íslands kynnti til sögunnar fjölda 

efnahagsaðgerða í mars 2020 til þess að hjálpa heimilum og fyrirtækjum í landinu með beinum 

hætti vegna faraldursins. Hlutabótaleið ríkisins er ákveðin tegund atvinnuleysisbóta. Tímabundið 

samkomulag er gert á milli starfsmanns og atvinnurekenda um minnkað starfshlutfall. 

Atvinnuleysistryggingasjóður greiðir styrk til þeirra starfsmanna sem samsvarar hinu skerta 

starfshlutfalli (Vinnumálastofnun, e.d.-b). Íþróttafélögum hér á landi var heimilt að nýta sér 

hlutabótaleiðina. Hlutabótaleiðin tók ekki tillit til íþróttafélaganna þar sem hún átti einungis við 

um launþega. Leikmenn meistaraflokks og þjálfarar yngri flokka í knattspyrnu eru oft með aðra 

vinnu sem aðalstarf og eru því í hlutastarfi hjá félögunum og fá því verktakagreiðslur. Miklar 

raskanir voru á starfsemi félaganna í fyrstu bylgju faraldursins sem stóð yfir í um það bil 3 mánuði,  

frá mars og alveg fram í lok maí 2020. Hlutabótaleiðin hjálpaði félögunum eins langt og hún náði 

þar sem mjög fáir starfsmenn félaganna eru launþegar (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg 

heimild, 23. mars 2021). 

Þriðja bylgja faraldursins hér á landi hófst í október 2020 og þurfti að stöðva allt íþróttastarf 

á landinu. Í lok árs tilkynnti ríkistjórn Íslands nýja efnahagsaðgerð sem var mjög hnitmiðuð fyrir 

íþróttafélög. Um er að ræða endurgreiðslur til þeirra félaga sem starfa innan Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands vegna verktakagreiðslna og launakostnaðar á tímum Covid-19. 

https://www.zotero.org/google-docs/?GODwCf
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Megintilgangur þessara aðgerða er að hjálpa íþróttafélögum að hefja óbreyttra starfsemi að nýju 

eftir að hafa þurft að fella niður starfsemi á ákveðnu tímabili. Upphæð greiðslanna er jafnhá og 

verktakagreiðslur eða launakostnaður var á því tímabili sem félaginu var gert að fella niður 

starfsemi. Greiðslan er að hámarki 400.000 kr á mánuði fyrir hvern verktaka eða launþega. Skilyrði 

fyrir greiðslunum er að verktakar eða launþegar hafi ekki getað starfað með hefðbundnum hætti 

fyrir sitt félag á meðan starfsemi var felld niður vegna sóttvarnarlaga. Íþróttafélög þurfa einnig að 

sýna fram á það að hafa greitt verktakagreiðslur eða launagreiðslur á þessu tiltekna tímabili til að 

eiga rétt á endurgreiðslu. Félög geta sótt um að fá endurgreiðslu á launakostnaði frá 1. október 

2020 til 30.júní 2021. Þetta er mjög mikilvægt úrræði fyrir íþróttahreyfinguna þar sem öll 

íþróttastarfsemi var mjög takmörkuð seinustu þrjá mánuði ársins 2020 og félög geta fengið 

endurgreiðslu á launum á því tímabili (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

 

5.2 Aðgerðir KSÍ 

Frá því að Covid-19 faraldurinn hófst og samkomubann var sett á hér á landi hefur KSÍ unnið 

hörðum höndum að aðstoða félögin að mæta tekjutapi félaganna vegna faraldursins. KSÍ í 

samstarfi með Deloitte hefur unnið að hagsmunagæslu fyrir aðildarfélög KSÍ og að greiningu á 

aðstæðum félaganna. Í kjölfarið samþykkti stjórn KSÍ á fundi í maí 2020 að greiða út hundrað 

milljónir króna af eigin fé sambandsins til aðildarfélaga sinna. Félög með barna- og unglingastarf 

sem og félög sem eru án unglingastarfs fengu niðurfellingu á ferðaþátttökugjaldi að andvirði 

tuttugu milljóna króna (Knattspyrnusamband Íslands, 2020c). Í desember 2020 samþykkti KSÍ 

síðan styrk upp á sjötíu milljónir sem Covid styrk til aðildarfélaga. Um var að ræða sextíu milljón 

króna Covid framlag og auka tíu milljónir í barna- og unglingastarf félaganna. 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2020d). Styrkjunum er skipt á grundvelli reiknilíkans sem var 

hannað fyrir útgreiðslu EM og HM framlags íslenska karlalandsliðsins. Félögunum var skipt upp 

í tvo flokka. Félög með barna- og unglingastarf og félög án þess. Úthlutunin skiptist eftir gefnum 

stigum og lokastöðu þeirra  tímabilin 2019 og 2020. Einungis félög með virkt yngri flokka starf 

fengu Covid framlag frá KSÍ. 

 

5.3 Tekjutap íþróttahreyfingarinnar 

Árið 2018 voru 104.000 skráðir íþróttaiðkendur á Íslandi. Það þýðir að um það bil þrjátíu prósent 

þjóðarinnar stundi íþróttir. Velta íþróttahreyfingarinnar árið 2018 var í kringum 26 milljarðar, inn 

https://www.zotero.org/google-docs/?kI6TRh
https://www.zotero.org/google-docs/?dwbgpM
https://www.zotero.org/google-docs/?Gi6p3N
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í því eru framlög og styrkir 12 milljarðar, tekjur af auglýsingum tæpur milljarður og æfingagjöld 

3,2 milljarðar. Tekjur af mótahaldi vou tæpir tveir milljarðar. Meðallaun og verktakagreiðslur á 

mánuði í íþróttahreyfingunni voru um 750 milljónir eða um 9 milljarða á ári. Áætla má að áhrif 

Covid-19 á tekjufallið séu tveir milljarðar króna (Morgunblaðið, 2020a). 

Íslensk félög skapa sér töluverðar  tekjur með fjáröflunum. Sala á vörum í samstarfi við 

fyrirtæki er algeng tekjuöflun bæði hjá yngri flokkum sem og meistaraflokkum. Fjáraflanir eru líka 

í formi veisluhalda og margir hverfisbúar koma saman á þorrablótum, herrakvöldum og 

konukvöldum félaganna. Svona teiti eru yfirleitt haldin árlega og er orðin einn stærsti liður 

fjáraflana fyrir félögin. Dæmi eru um að velta á slíkum kvöldum hlaupi á  tugum milljóna  króna 

(Ingvar Þór Björnsson, 2020). Vegna Covid-19 faraldursins hafa félög ekki haft tækifæri á því að 

halda svona teiti í meira en heilt ár. Einnig er tekjumissir fyrir ákveðin íþróttafélög sem leigja 

mannvirki sín undir ýmiskonar sýningar sem standa yfir í eina helgi á meðan keppnistímabil er 

ekki í gangi (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

Styrktaraðilar íþróttafélaga eru gríðarlega mikilvægir og á tímum Covid-19 hefur reynst 

mun erfiðara að sækja tekjur fyrir félögin í formi styrkja. „Við erum klárlega  að horfa mikið í það 

núna því að fyrirtæki eru að draga verulega saman í þessu árferði. Þetta er stór hluti af tekjum en 

samt minnkandi því fyrirtæki eru að draga saman ”(Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 

23. mars 2021). Krísa á borð við Covid-19 veldur mismiklum skaða á fyrirtækin í landinu en  dæmi 

er um að styrktaraðilar hjá félögum hafi stutt þétt við bak síns liðs og ekki dregið úr greiðslum 

„Við hjá Breiðablik höfum einnig verið heppin með styrktaraðila. Við erum kannski ekki með 

einhverja mjög stóra styrktaraðila en við erum með vel valda aðila og fyrirtæki sem hafa staðið 

með okkur í gegnum súrt og sætt á þessum Covid tímum ” (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg 

heimild, 23.mars 2021). 

Áhorfendum á knattspyrnuleiki keppnistímabilið 2020 fækkaði mikið vegna 

fjöldatakmarkana og áhorfendabanns. Einnig spilaði hræðsla við Covid-19 inní þar sem fólk ákvað 

að forðast að mæta á stórar samkomur. Tapið á miðasölutekjum er mismunandi á milli félaga. 

Uppröðunin á mótinu skiptir miklu máli þar sem heimaleikir á móti stórliðum skapa mestu 

tekjurnar. Samkomutakmarkanir voru ekki mjög íþyngjandi  í upphafi móts og máttu félögin skipta 

upp áhorfendapöllum í mörg mismunandi hólf samkvæmt gildandi sóttvarnarlögum (Elvar Geir 

Magnússon, 2020). Eftir því sem leið á mótið og önnur bylgja faraldursins reið yfir voru 

https://www.zotero.org/google-docs/?fBu1vc
https://www.zotero.org/google-docs/?GLri4C
https://www.zotero.org/google-docs/?fWmhbH
https://www.zotero.org/google-docs/?fWmhbH
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samkomutakmarkanir hertar verulega og áhorfendabann tekið upp eftir að mótið byrjaði aftur eftir 

fyrsta stopp Pepsí Max deildarinnar (Ingvi Þór Sæmundsson, 2020).   

 

Við fengum ekki stærstu leikina og síðan var Covid að hafa þannig áhrif að stærstu leikirnir 

urðu í rauninni ekki stórleikir af því að þeir komu kannski rétt eftir að það var búin að vera 

stór bylgja og þar af leiðandi ákvað fólk að horfa á leikinn frekar heim í sjónvarpinu. Covid 

hefur klárlega fælt fólk frá því að mæta á leikina (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg 

heimild, 23. mars 2021).  

 

Á árunum 2010-2019 voru að meðaltali 133.881 áhorfendur í heildina sem mættu á leiki 

hjá liðunum í efstu deild á hverju tímabili. Árið 2020 voru aðeins 66.382 áhorfendur í heildina yfir 

keppnistímabilið sem segir okkur að miðasölutekjur minnkuðu gríðarlega í Covid-19. Svona lágar 

áhorfendatölur hafa ekki sést á Íslandi í efstu deild í meira en 20 ár þegar 64.324 áhorfendur mættu 

á leikina keppnistímabilið 1998 (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a).  

 

 

Mynd 3: Áhorfendafjöldi Pepsi Max deild karla árin 2010-2020 (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a). 

https://www.zotero.org/google-docs/?fyoMER
https://www.zotero.org/google-docs/?mvSukG
https://www.zotero.org/google-docs/?mvSukG
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5.4 Undirbúningur 

Fyrsta skref í öllum krísustjórnunarmódelum er undirbúningur vegna  krísu. Hildur segir að FH-

ingar hafi ekki verið með neitt plan við því hvernig átti að bregðast við krísu á borð við Covid-19. 

Félagið hafi þurft að bregðast við þessu um leið og þetta kom upp. Bæði Breiðablik og FH fengu 

leiðbeiningar frá sérsamböndunum og almannavörnum um hvernig þau áttu að bregðast við 

stöðunni en það var ekki neitt fyrirfram skilgreint plan eða vinnuferlar til þess að bregðast við 

svona stórri krísu sem Covid-19 var fyrir félögin.  

 

5.5 Áskoranir 

Covid-19 var faraldur sem enginn sá fyrir. Bæði Breiðablik og FH þurftu að takast á við ýmiskonar 

áskoranir sem fylgdu faraldrinum. Eysteinn segir áskoranirnar hjá Breiðablik hafi verið þrískiptar. 

Í fyrsta lagi að halda starfsemi félagsins gangandi í gegnum öll hléin. Breiðablik er stærsta félag 

landsins með hátt í 3000 iðkendur í 11 deildum og er félagið í heild sinni að velta 1,5 milljarða kr. 

Hann segir að það hafi verið mikil áskorun að miðla upplýsingum til iðkenda, foreldra og mikið 

álag sem fylgdi þeirri vinnu. Í öðru lagi var mikil vinna sem fylgdi því þegar einn leikmaður í 

meistaraflokki kvenna smitaðist af Covid-19. Félagið þurfti að eiga samskipti við fjölmiðla og 

halda öllum í kringum félagið rólegum og upplýstum. Sótthreinsa þurfti allan búnað og allt 

æfingasvæðið. Áskoranir tengdar fótboltanum voru að halda öllu gangandi með takmörkunum og 

koma í veg fyrir að smit bærust á milli einstaklinga. Félagið skipaði sóttvarnarfulltrúa innandyra 

hjá sér sem sá um að allt gengi vel fyrir sig. Það var einnig mikil áskorun að halda starfseminni 

gangandi með öllum þeim kvöðum og takmörkunum sem voru í gildi. Sjálfboðaliðar félagsins 

hjálpuðu gríðarlega mikið til og sáu til dæmis til þess að leikir gengu vel fyrir sig með öllum þeim 

takmörkunum sem voru í gildi. Í þriðja lagi var það fjárhagshliðin. Litlar sem engar tekjur komu 

inn á leikdegi og segir Eysteinn að það hafi verið stór og mikil áskorun. 

Hildur segir að fjáhagshliðin og öll skipulagningin hafi verið mesta áskorunin við Covid-

19 faraldurinn. Hún tekur undir með Eysteini og segir að það hafi verið mjög erfitt að skipuleggja 

starfsemina þar sem reglurnar voru sífellt að breytast í hverri viku. „Þegar hápunkturinn í lífinu á 

einhverjum tímapunkti er að vita hversu margir eru smitaðir segir það okkur hversu sorgleg staðan 

er ” (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021). Hildur segir að skipulagning 

á Evrópuleik FH á tímum Covid-19 hafi verið gríðarlega mikil áskorun og mikil aukavinna fyrir 
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félagið. Félagið hafi þurft að funda með ráðherrum og ríkisstjórninni um að fá leyfi til að spila 

Evrópuleik við Dunajská Streda í Kaplakrika þar sem öll knattspyrnuiðkun var bönnuð á þeim 

tíma á landinu.  „FH hefur oft tekið þátt í umspili fyrir Evrópukeppni UEFA og félagið er ýmsu 

vant en skipulagningin í kringum þennan evrópuleik kemur líklega út í ævisögu síðar ”(Hildur Jóna 

Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

5.6 Viðbrögð 

Félögin þurftu að bregðast hratt og örugglega við Covid-19 faraldrinum. Eysteinn segir að 

Breiðablik hafi gripið til þess ráðs að lækka laun allra þjálfara, starfsmanna og leikmanna. 

 

Við lækkuðum fyrst og fremst kostnaðinn. Það tóku flestir á sig launalækkun en þó litla 

miðað við mörg önnur félög hér landi. Við lækkuðum laun yngri flokka þjálfara í maí og 

svo tóku leikmenn og þjálfarar meistaraflokkana á sig 10 % launalækkun út árið en allir 

komnir aftur í sama far núna (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

FH gerði slíkt hið sama. Þeir lækkuðu laun leikmanna og þjálfara en þó töluvert meira en 

Breiðablik eða um 20-30% á árinu 2020 (Hörður Snævar Jónsson, 2020a). 

Eitt af því sem félögin gerðu til þess að fá iðkendur sína til að æfa sig í samkomubanninu 

var að hvetja þá til að sinna heimaæfingum og einstaklings prógrömmum. Leikmenn 

meistaraflokks Breiðabliks sýndu heimaæfingar á Instagramsíðu knattspyrnudeildar Breiðabliks. 

Iðkendur voru svo hvattir til þess að setja myndband af sér á Instagram og merkja myndbönd sín 

með myllumerkinu heimaæfingar og láta þannig vita að þau væru að æfa sig þrátt fyrir að 

skipulagðar æfingar væru ekki í gangi. 

Viðmælendur voru spurðir úti það hvort brottfall hafi orðið á knattspyrnuiðkendum vegna 

Covid-19 faraldursins. Eysteinn segir að það hafi ekki verið raunin og jafnvel fleiri iðkendur hafi 

byrjað að æfa knattspyrnu á tímum Covid-19. „ Það var eitthvað brottfall úr 2.flokki en annars var 

fjölgun hjá okkur í öðrum flokkum og er það að mörgu leyti úrræðum ríkisstjórnarinnar að þakka” 

(Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). Hildur segir hinsvegar að fækkun hafi 

orðið hjá FH í yngri flokkum. Félagið hafi unnið í því að reyna fá iðkendur til að byrja að mæta 

https://www.zotero.org/google-docs/?zNRLAZ
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aftur og þjálfarar hafi jafnvel hringt í marga iðkendur til að hvetja þá til þess að halda áfram í 

fótboltanum.  

 

5.7 Lærdómurinn af Covid-19 

Hildur og Eysteinn voru spurð úti það hvaða lærdóm megi draga af Covid-19 fyrir félögin. 

Eysteinn segir að enginn hafi átt von á þessum faraldri og því lærdómurinn af honum mikill fyrir 

komandi ár. Félagið sé nú undirbúið og með alla vinnuferla klára og sé betur í stakk búið til að 

vinna úr krísuástandi. Mikilvægt er að hafa einhverskonar varaplan og Eysteinn er á því að gott sé 

fyrir félögin að byggja upp varasjóð ef krísa á borð við Covid-19 komi aftur í framtíðinni. Félögin 

þurfi að geta tekist á við óvæntar uppákomur  og verið án verulegra tekna í einhvern tíma. Það var 

ýmislegt sem hefði mátt fara betur að mati Eysteins. Upplýsingaflæði hefði mátt vera betra á 

köflum. Hægt var að túlka reglur almannavarna á nokkra mismunandi vegu og samræmi var 

stundum óskýrt. 

 

Já það má alltaf gera eitthvað betur, eins og upplýsingaflæði til okkar félagsmanna og hitt 

og þetta. Að sama skapi er þetta eitthvað nýtt fyrir okkur og við vissum lítið hvernig átti 

að díla við þetta. Mér fannst samræmi stundum óskýrt. KSÍ og ÍSI voru ekki alltaf að standa 

sig nægilega vel, upplýsingaflæði ekki alltaf skýrt, þar hefði kannski mátt gera betur. 

Mísvísandi skilaboð sem komu á þessu fundum. Vandamálið var að hægt var að túlka 

reglurnar á tvennan og þrennan hátt en heilt yfir var upplýsingaflæði frá Almannavörnum 

fínt (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

Það er ýmislegt sem FH hefur lært af Covid-19. Faraldurinn undirstrikar gallana á einhæfu 

rekstrarmódeli sem byggja aðallega á styrkjum frá fyrirtækjum. 

 

Það getur allskonar gerst og allt það, en ef við tökum aftur upp þessa spurningu um 

rekstrarformið, það er ekki eitthvað sem við vorum að byrja að vinna í núna og við höfum 

verið meðvituð um það að til framtíðar þá sé ekki hægt að treysta á styrki að jafn miklu 

leyti og við höfum verið að gera (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 

2021). 
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 FH er markvisst að vinna í rekstrarmódeli sínu með því að efla yngri flokka starfið hjá sér og búa 

til leikmenn sem söluvöru ásamt framtíðar leikmönnum sem geta spilað fyrir félagið í Pepsi Max 

deildinni. Mikið af erfiðum ákvörðunum þurfti að taka varðandi Íslandsmótið. Í ákvörðunartökum 

stjórnvalda varðandi íþróttastarf í Covid-19 faraldrinum var lítið tekið tillit til sjónarhorna 

leikmanna að mati Hildar. 

Mér fannst mjög erfitt að horfa á leikmennina, við getum haft allskonar skoðanir hvað er 

rétt og rangt, en það er gríðarlegt álag fyrir þá að vera alltaf í þessu limbói að byrja og 

stoppa til skiptis. Margir vilja halda að þeir séu einhverjar vélar. Þetta var bara virkilega 

erfitt fyrir leikmennina okkar. Persónulega hefði ég viljað að vinkill leikmanna hefði mátt 

heyrast betur (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

Þær áskoranir sem knattspyrnudeildirnar tvær hafa staðið frammi fyrir passa mjög vel inn í 

krísulíkön bæði Finks og Chandlers. Hvorugt félagið var með formlegt krísustjórnunarkerfi sem 

hægt var að leita í. Liðin sáu ekki í byrjun árs 2020 að stormur væri í aðsigi.  Samkvæmt módeli 

Finks þá köstuðust bæði félögin inn á annað stig  ,,acute stage”. Þau virðast hafa unnið þokkalega 

úr þeim vandamálum sem blöstu við þeim og eru þau bæði á þriðja stigi núna ,,chronic stage”. Það 

á síðan eftir að koma í ljós hvort þau komast ósködduð inn á fjórða stig Finsk ,,resolution stage”. 

Ef við mátum félögin inn í krísulíkan Chandlers þá fóru félögin inn á þriðja stigið strax 

,,viðbrögð” því engir skýrir verkferlar voru fyrir hendi til að takast á við krísu eins og Covid-19.  

Félögin eru enn á Chandler stigi fjögur ,,stjórnun”. Krísan er enn fyrir hendi og ekki sér fyrir 

endann á takmörkunum. 

Meginmunur á krísu eins og þessari fyrir íþróttafélög og hefðbundin fyrirtæki er að 

íþróttafélög enda sjaldnast í gjaldþroti. Bæði FH og Breiðablik eru með öfluga innviði og munu 

lifa þessa krísu af. Svo virðist sem aðgerðir þeirra í fjármálum hafi skilað góðum árangri og hægt 

verði að byggja á þeim árangri þegar félögin komast á lokastig krísustjórnarinnar þ.e. ,,resulation 

stage” hjá Fink og endurheimtur hjá Chandler. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um Covid-19 og helstu aðgerðir stjórnvalda til að bregðast við 

faraldrinum. Fjallað var um hlutbótaleiðina og hvernig hún hjálpaði íþróttafélögunum. Einnig var 
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umfjöllun um þær aðgerðir sem KSÍ fór í til að hjálpa félögunum í landinu og það gríðarlega 

tekjutap sem hefur átt sér stað innan íþróttahreyfingarinnar í Covid-19. Að lokum var umfjöllun 

um hvernig Covid-19 hafði áhrif á Breiðablik og FH. Covid-19 var mikil áskorun fyrir þessi félög 

og þurftu forsvarsmenn þessari félaga að leggja sig alla fram til að ná að halda allri starfseminni 

gangandi. Árið 2020 var bæði krefjandi fjárhagslega og félagslega. 
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6 Fjárhagslegur samanburður tveggja liða í efstu deild 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um tvö lið í Pepsi Max deildinni, Breiðablik og FH. 

Skoðaðir verða ársreikningar félaganna árið 2020 og þeir bornir saman við árið 2019. Komið 

verður inná skattskyldur íþróttafélaga og loks verða ársreikningar félaganna greindir með 

algengum kennitölum til að átta sig á breytingum milli ára. 

 

6.1 Val liðanna 

Rannsakendur ákváðu að velja tvö lið í Pepsi Max deildinni til að bera saman á tímum Covid-19. 

Breiðablik og Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) urðu fyrir valinu. Ástæðan fyrir því að þessi tvö 

lið voru valin er sú að á undanförnum árum hafa þessi tvö lið verið í mikilli keppni í toppbaráttunni 

í Pepsi Max deildinni. Bæði þessi lið eru úr svipað stórum bæjarfélögum sem styðja liðin 

fjárhagslega. Þau er bæði með öflugt yngra flokk starf, metnaðarfullt meistaraflokksstarf og öfluga 

stuðningsmenn sem styðja þétt við liðin. Félögin eru bæði með svipaða veltu og leikmannahópar 

meistaraflokkana sambærilegir. 

 

6.2 Knattspyrnudeild Breiðabliks 

Ungmennafélagið Breiðablik var stofnað þann 12. febrúar árið 1950 í Kópavogi. Árið 1957 var 

knattspyrnudeild félagsins stofnuð og í dag er knattspyrnudeildin stærsta deild félagsins og 

jafnframt fjölmennasta knattspyrnudeild á Íslandi. Í dag eru um 1500 iðkendur sem æfa 

knattspyrnu hjá félaginu, frá 4 ára börnum í 8. flokki upp í eldri flokk þar sem elstu iðkendur eru 

75 ára. Þegar félagið var stofnað var Kópavogur mjög fámennt sveitarfélag en í dag búa um 38.000 

manns í sveitarfélaginu (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Iðkendur hafa kost á því að stunda 

ellefu mismunandi íþróttagreinar hjá félaginu. Aðalaðsetur Breiðabliks er í Dalsmára 5 í Kópavogi 

þar sem lang flestir iðkendur stunda sínar æfingar. Karlalið Breiðabliks í knattspyrnu vann sér fyrst 

sæti í efstu deild árið 1971. Liðið vantaði hins vegar stöðugleika næstu áratugina en frá árinu 2006 

hefur liðið verið í efri hluta efstu deildar. Árið 2009 varð liðið bikarmeistari í fyrsta skipti í sögu 

félagsins og ári seinna urðu þeir Íslandsmeistarar í fyrsta skipti (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-

c). Kvennalið Breiðabliks er hins vegar afar sigursælt og hefur það orðið Íslandsmeistarar átján 

sinnum nú síðast árið 2020 og bikarmeistarar KSÍ tólf sinnum (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-

b; Morgunblaðið, 2020b). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?DZOs1L
https://www.zotero.org/google-docs/?Cbj9wb
https://www.zotero.org/google-docs/?Cbj9wb
https://www.zotero.org/google-docs/?zoaFig
https://www.zotero.org/google-docs/?zoaFig
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6.2.1 Viðskiptamódel knattspyrnudeildar Breiðabliks 

Viðskiptamódel Breiðabliks er fyrst og fremst tvíþætt. Í fyrsta lagi rekstur yngri flokka. Í öðru lagi 

rekstur afreksstarfs meistarflokka deildarinnar. Félagið er með samning við Kópavogsbæ um að 

þjónusta íþróttastarfsemi, þar með talin knattspyrnu sem er vinsælasta greinin innan félagsins. 

Félagið fær pening frá Kópavogsbæ til að sinna því yngri flokka starfi og félagið fær einnig afnot 

af íþróttamannvirkjum bæjarins: Fífunni, Kópavogsvelli og Fagralundi. Afreksstarf félagsins, 

þ.e.a.s. meistaraflokkur kvenna og karla, er rekið fyrst og fremst með styrkjum frá félagsmönnum 

og fyrirtækjum. Breiðablik hefur einnig verið leiðandi í því að selja unga og efnilega leikmenn 

erlendis bæði í karlaflokki og kvennaflokki undanfarin ár. Á undanförnum árum hefur félagið selt 

á annan tug leikmanna til erlendra liða. Rekstur félagsins hefur gengið vel á undanförnum árum 

þökk sé þessu viðskiptamódeli. Það er stefna Breiðabliks að búa til framúrskarandi 

knattspyrnumenn. Félagið byggir  fyrst og fremst á  íþróttastarfsemi þótt félagsstarfsemi sé einnig 

mikilvægur liður í starfsemi félagsins. Breiðablik er ekki hagnaðardrifið félag líkt og fyrirtæki. 

Viðskiptamódelið er því í stuttu máli ákveðin grunnþjónusta fyrir bæjarbúa ásamt rekstri 

afreksstarfs. Félagið er með 70-80 þjálfarar á launaskrá og einnig nokkra starfsmenn á 

skrifstofunni til dæmis deildarstjóra knattspyrnudeildar og yfirþjálfara (Eysteinn Pétur Lárusson, 

munnleg heimild, 23. mars 2021). 

6.2.2 Rekstur knattspyrnudeildar Breiðabliks árið 2020 

Rekstur knattspyrnudeildar Breiðabliks gekk vel á árinu 2020. Deildin skilaði hagnað upp á 

13.471.955 kr en árið 2019 var hagnaður ársins 11.450.551 kr. Heildartekjur ársins voru 

445.350.599 kr en árið 2019 voru heildartekjur örlítið hærri eða 451.322.854 kr. Inní 

rekstrartekjum eru: framlög og styrkir, styrkur frá Kópavogsbæ, tekjur af mótum, æfingagjöld, 

félagsskiptatekjur og aðrar tekjur. Framlög og styrkir hækkaðu milli ára úr 68.548.563 kr árið 2019 

í 100.045.714 kr árið 2020. Tekjur af mótum lækkuðu töluvert eða úr 115.019.444 kr árið 2019 í 

99.443.782 kr árið 2020. Félagsskiptatekjur voru hærri árið 2019 en 2020 og aðrar tekjur lækkuðu 

úr 50.960.299 kr í 34.024.871 kr milli ára. Aðrir rekstrarliðir voru mjög svipaðir á milli ára. 
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Tafla 1: Rekstrartekjur Breiðabliks 2020 og 2019 í ISK (Knattspyrnudeild Breiðabliks, 2021) 

Rekstrartekjur 2020 2019 Breyting á milli ára 

Framlög og styrkir 100.045.714 68.548.563 31.497.151 

Styrkur frá Kópavogsbæ 5.276.879 5.562.340 -285.461 

Tekjur af mótum 99.443.782 115.019.444 -15.575.662 

Æfingagjöld 122.726.107 115.713.521 7.012.586 

Félagsskiptatekjur 83.833.246 95.518.687 -11.685.441 

Aðrar tekjur 34.024.871 50.960.299 -16.935.428 

 

Sú breyting á milli ára sem skipta hvað mestu máli er að framlög og styrkir hækkuðu mikið milli 

ára. Inní framlög og styrkir eru styrkir frá KSÍ og ríkisstjórninni vegna Covid-19. Aðrar tekjur 

lækkuðu einnig töluvert og er það líka vegna Covid-19. Félagið fékk ekki inn tekjur af þorrablótum 

og árshátíðum líkt og hefur verið árin á undan. Fleiri iðkendur byrjuðu að æfa knattspyrnu í Covid-

19 sem útskýrir hækkunina á æfingagjöldum. Félagsskiptatekjur er mjög óreglulegur liður hjá 

flestum félögum en Breiðablik hefur selt mikið af leikmönnum erlendis undanfarin og er því mjög 

há tala í rekstrarreikningi félagsins. Tekjur af mótum lækkuðu vegna þess að meistarflokkur 

kvenna tók ekki þátt í evrópukeppni UEFA árið 2020 (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 

23. mars 2021). 

Rekstrargjöld knattspyrnudeildar Breiðabliks lækkuðu örlítið á árinu. Árið 2019 voru 

rekstrargjöld deildarinnar 439.290.705 kr en árið 2020 voru þau 437.907.742 kr. Inní 

rekstrargjöldum eru: þjálfun, leikmenn og yfirstjórn, búningar og íþróttaáhöld, þátttaka í mótum, 

skrifstofu og stjórnunarkostnaður, annar rekstrarkostnaður og afskriftir. Árið 2019 var 

heildarkostnaður við þjálfun, leikmenn og yfirstjórn 294.884.132 kr en 319.905.638 kr árið 2020. 

Kostnaður við þátttöku í mótum lækkaði töluvert á milli ára en hann var 76.455.741 kr árið 2019 

en 53.848.761 kr árið 2020. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður var 30.494.633 kr árið 2019 en 

21.421.092 kr árið 2020. Annar rekstrarkostnaður hækkaði úr 31.204.026 kr árið 2019 í 36.214.837 

kr árið 2020. Aðrir rekstrarliðir voru svipaðir á milli ára. Tekjur af unglingastarfi félagsins námu 

180.200.000 kr og heildarkostnaður var 173.700.000 kr. Tekjur af meistaraflokkum voru 

265.200.000 kr og heildarkostnaður var 264.200.000 kr (Knattspyrnudeild Breiðabliks, 2021). 

https://www.zotero.org/google-docs/?gVktn9


46 

 

Tafla 2:Rekstrargjöld Breiðabliks 2020 og 2019 í ISK (Knattspyrnudeild Breiðabliks, 2021) 

Rekstrargjöld 2020 2019 Breyting á milli ára 

Þjálfun, leikmenn og 

yfirstjórn 319.905.638 294.884.132 25.021.506 

Búningar og 

íþróttaáhöld 5.875.284 5.610.043 265.241 

Þátttaka í mótum 53.848.761 76.455.741 -22.606.980 

Skrifstofu- og 

stjórnunarkostnaður 21.421.092 30.494.633 -9.073.541 

Annar rekstrarkostnaður 36.214.837 31.204.026 5.010.811 

Afskriftir 642.130 642.130 0 

 

Knattspyrnudeild Breiðabliks kom betur út úr Covid-19 en flest félög hér á landi. Helstu breytingar 

sem skipta máli er að félagið réð inn fleiri þjálfara á árinu 2020 og því hækkar liðurinn þjálfun, 

leikmenn og yfirstjórn milli ára. Aðrir rekstrarliðir tengjast ekki Covid-19 og eru sveiflukenndir á 

milli ára (Eysteinn Pétur Lárusson, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

6.3  Fimleikafélag Hafnarfjarðar 

Fimleikafélag Hafnarfjarðar var stofnað 15. október árið 1929. Fyrstu árin voru fimleikar eina 

íþróttagreinin sem stunduð var innan félagsins. Síðar meir bættust við íþróttagreinar eins og 

knattspyrna, handbolti og frjálsar íþróttir. Fimleikadeildin er ekki lengur starfrækt (Viðar 

Halldórsson, 2019). Aðalstarfsemi FH er staðsett í Kaplakrika í Hafnarfirði þar sem um 850 

iðkendur í öllum flokkum stunda knattspyrnu. Frá 2004 hefur FH verið sigursælasta liðið í íslenskri 

karlaknattspyrnu með átta Íslandsmeistaratitla á seinustu sextán árum og tvo bikarmeistaratitla 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-c). 

6.3.1 Viðskiptamódel knattspyrnudeildar FH 

Viðskiptamódel FH er tvíþætt eins og hjá Breiðablik. Félagið sinnir ákveðinni grunnþjónustu með 

því að halda uppi yngri flokka starfi sem rekur sig sjálft á æfingagjöldum og svo er félagið að reka 

meistaraflokka. Félagið fær afnot af íþróttamannvirkjum frá Hafnarfjarðarbæ til að sinna 

starfseminni. Knattspyrnudeild FH er stærsta deild félagsins. Viðskiptamódel FH er ekki stórt eins 

og er en félagið er að vinna í því að breyta því og gera það hagkvæmara með því að nota fleiri 

https://www.zotero.org/google-docs/?LqqHov
https://www.zotero.org/google-docs/?LqqHov
https://www.zotero.org/google-docs/?cCx4M8
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yngri leikmenn sem geta spilað í meistarflokki. Afreksstarf félagsins er fyrst og fremst rekið með 

styrkjum frá félagsmönnum og fyrirtækjum. FH stefnir einnig að því að halda mót fyrir yngri 

flokka á komandi árum sem getur skapað töluverðar tekjur fyrir knattspyrnudeildina. Félagið er 

markvisst að vinna í því að breyta viðskiptamódel sínu með því að ala upp fleiri unga leikmenn til 

að selja erlendis eða nota í meistaraflokkum sínum. Það er dýrt að sækja leikmenn annars staðar 

frá og óhagkvæmt til langs tíma litið. Knattspyrnudeild FH er með um það bil 70 þjálfara á 

launaskrá og einn starfsmann á skrifstofunni í fullu starfi (Hildur Jóna Þorsteinsdóttir, munnleg 

heimild, 23. mars 2021) 

6.3.2 Rekstur knattspyrnudeildar FH árið 2020 

Rekstur knattspyrnudeildar FH gekk betur á árinu 2020 en 2019. Deildin skilaði hagnað upp á 

2.410.305 kr en árið 2019 var tap ársins 23.672.073 kr. Heildartekjur ársins voru 433.119.490  kr 

en árið 2019 voru heildartekjur örlítið hærri eða 438.620.214 kr. Inní rekstrartekjum eru tekjur 

meistarflokksráðs og tekjur barna- og unglingaráðs. Tekjur meistarflokksráð lækkuðu milli ára úr   

326.596.974 kr árið 2019 í 316.356.733 árið 2020. Tekjur af barna- og unglingaráði hækkuði á 

milli ára úr 112.023.240 kr árið 2019 í 116.762.757 kr árið 2020. 

 

Tafla 3:Rekstrartekjur FH 2020 og 2019 í ISK (Knattspyrnudeild F.H., 2021) 

Rekstrartekjur 2020 2019 Breyting á milli ára 

Tekjur meistaraflokksráðs 316.356.733 326.596.974 -10.240.241 

Tekjur barna og 

unglingaráðs 
116.762.757 112.023.240 4.739.517 

 

Rekstrargjöld knattspyrnudeildar FH lækkuðu töluvert á árinu 2020. Árið 2019 voru rekstrargjöld 

deildarinnar 459.648.588 kr en árið 2020 voru þau 423.678.910 kr. Inní rekstrargjöldum eru: Laun 

og verktakagreiðslur, rekstrarkostnaður unglingaráðs, annar rekstrarkostnaður og afskriftir 

leikmanna og fastafjármuna. Árið 2019 voru launa- og verktakagreiðslur 193.829.301 kr en 

140.607.118 árið 2020. Rekstrarkostnaður unglingaráðs hækkaði á milli ár úr 109.494.961 kr árið 

2019 í 118.140.319 kr árið 2020. Annar rekstrarkostnaður hækkaði einnig milli ára úr 153.004.690 

kr árið 2019 í 160.214.878 kr árið 2020. Afskriftir leikmanna og fastafjármuna hækkuði líka úr 

3.319.636 kr árið 2019 í 4.716.595 árið 2020 (Knattspyrnudeild F.H., 2021). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?3xoys8
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Tafla 4:Rekstrargjöld FH 2020 og 2019 í ISK (Knattspyrnudeild F.H., 2021) 

Rekstragjöld 2020 2019 Breyting á milli ára 

Laun og verktakagreiðslur 140.607.118 193.829.301 -53.222.183 

Rekstrarkostnaður 

unglingaráðs 118.140.319 109.494.961 8.645.358 

Annar rekstrarkostnaður 160.214.878 153.004.690 7.210.188 

Afskriftir leikmanna og 

fastafjármuna 4.716.595 3.319.636 1.396.959 

 

Launa- og verktakagreiðslur lækka mikið á milli ára og er það bein afleiðing af Covid-19. 

Langflestir þjálfarar og leikmenn liðsins þurftu að taka á sig launaskerðingu vegna faraldursins. 

Aðrir liðir í rekstrarreikningi félagsins eru sveiflukenndir og breytast á milli ára (Hildur Jóna 

Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2021). 

 

6.4 Samanburður 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða ársreikningar Breiðabliks og FH árið 2020 bornir saman og 

greindir. Komið verður inná skattskyldur íþróttafélaga, fjallað verður um tilgang og markmið 

ársreikninga og loks verða gerðar nokkrar kennitölugreiningar úr ársreikningum félagana og 

tölurnar bornar saman milli ára og einnig á milli félaga. 

6.4.1 Skattskyldur íþróttafélaga 

Með íþrótta- eða ungmennafélagi er átt við félag sem hefur íþrótt á sinni stefnuskrá og fengið hefur 

aðgang að íþróttahreyfingunni með aðild að sérsambandi eða íþróttabandalagi, samanber 2. kafla 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Félög innan ÍSÍ eru undanþegin tekjuskatti að því leyti að 

hagnaður er nýttur til almenningsheilla og hafi það að markmiði sínu. Félög sem eru stofnuð í þeim 

tilgangi að verja hagnaði sínum í íþróttafélög eru einnig undanþegin tekjuskatti. Kveða verður á í 

samþykktum félagsins að það sé starfandi í þeim tilgangi og arðgreiðslur til eigenda eru bannaðar 

ef tilgangur er að verja hagnaðinum í íþróttastarfsemi. Íþróttafélög þurfa hins vegar að greiða 

fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfa ef það á við. Samkvæmt lögum um virðisaukaskatt 

eru íþróttafélög og íþróttastarfsemi undanþegin virðisaukaskatti. Öll miðasala á íþróttaviðburði er 

því undanþegin virðisaukaskatti og einnig sala íþróttafélaga á aðstöðu til æfinga og iðkunar íþrótta 

þ.e.a.s. félagsgjöld og æfingagjöld. Félög þurfa ekki að greiða virðisaukaskatt af styrkjum frá 
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fyrirtækjum eða opinberum stofnunum og að lokum þurfa félög ekki að greiða virðisaukaskatt af 

sölum leikmanna milli félaga, hvort sem það er milli landa eða innanlands. Íþróttafélög þurfa hins 

vegar að greiða virðisaukaskatt af sölu varnings eða þjónustu sem er í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki (Ríkisskattstjóri, e.d.). Nýlega samþykkti Alþingi lög sem heimila fyrirtækjum að 

draga styrki til almannaheillafélaga, þar með talin íþróttafélög, frá skattstofni (Lög um tekjuskatt, 

2003). Ef að líkum lætur getur þetta haft töluverð áhrif á styrki til íþróttafélaga. 

6.4.2 Tilgangur og markmið ársreikninga 

Öllum fyrirtækjum, stofnunum og íþróttafélögum ber skylda til að skila inn ársreikningum skv. 

Lögum nr 3/2006 um ársreikninga. Ársreikningur skal innihalda rekstrarreikning, 

efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymi, skýringar og loks skýrslu stjórnar. Jafnframt skal 

fylgja með áritun óháðs endurskoðenda. Tilgangur ársreiknings er margvíslegur en í honum skal 

koma fram mikilvægar upplýsingar um rekstrarárangur, fjárhagsstöðu í upphafi og lok árs og 

breytingar á handbæru fé. Rekstrarreikningur sýnir tekjur og gjöld félags, efnahagsreikningurinn 

sýnir eignir og skuldir félags og sjóðstreymi sýnir inn og útgreiðslur á árinu. Sjóðstreymi skal 

innhalda fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og rekstrarhreyfingar (Lög um 

ársreikninga, 2006).   

6.4.3 Kennitölur í ársreikningum 

Kennitölugreining er algengasta aðferðin við að greina ársreikninga. Aðferðin felst í því að reikna 

hlutföll og skýra út samband stærða innan sama ársreiknings. Þessi hlutföll eru fjárhagsupplýsingar 

og nefnast kennitölur. Kennitölur gefa einnig góða mynd af vaxtarmöguleikum og tækifærum 

fyrirtækja til að auka hagnað sinn . Stjórnendur eru þeir sem nota kennitölugreiningar mest til að 

spá í framtíðarhorfur félags eða fyrirtækja í þeim tilgangi að bæta frammistöðu í framtíðinni. 

Fjárfestar nota hinsvegar kennitölur til að meta fyrirtækið og rekstrarhorfur þess með hugsanlega 

fjárfestingu í huga (Edmonds o.fl., 2013). 

Ætíð skal þó hafa í huga að kennitölugreiningar geta verið viðkvæmar fyrir villum vegna 

þess að fyrirtæki eða félög starfa í síbreytilegu rekstrarumhverfi og lesendur geta túlkað 

upplýsingar á mismunandi hátt. Reikningsskilaaðferðir bjóða uppá marga frásagnarmöguleika og 

eru kennitölur í eðli sínu samþjappaðar og einfaldar. Ein og sér hefur kennitala litla sem enga 

https://www.zotero.org/google-docs/?rqwv0L
https://www.zotero.org/google-docs/?Cm1cJX
https://www.zotero.org/google-docs/?Cm1cJX
https://www.zotero.org/google-docs/?l2UEZo
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þýðingu og verður alltaf að setja hana í samhengi við aðrar tölur, svo sem samanburð frá fyrri árum 

og samanburð fyrirtækja og félaga í sömu atvinnugrein (Unnar Friðrik Pálsson, 2007). 

6.4.4 Helstu kennitölur í ársreikningum Breiðabliks og FH 

Sem fyrr segir er ekki markmið íslenskra íþróttafélaga að skila hagnaði enda eru íþróttafélög á 

Íslandi ekki í eigu hluthafa eins og víða annars staðar í heiminum. Íþróttafélög almennt, þar með 

taldar knattspyrnudeildir, reyna því að haga rekstri sínum þannig að þau sýni ekki of mikinn 

hagnað þar sem það gæti leitt til aukins þrýstings á hækkun launaliða og almenns 

rekstrarkostnaður. Hér verður rýnt í helstu kennitölur úr ársreikningum félaganna. 

EBITA (Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation & Amortization) er kennitala sem 

sýnir hagnað fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir. Hún sýnir hversu mikið reksturinn skilar óháð 

fjármögnun og án þess að tekið sé tillit til afskrifta fastafjármuna og óefnislegra eigna (Unnar 

Friðrik Pálsson, 2007). 

EBITDA Breiðabliks árið 2020 var 8.084.987 kr en var árið 2019 12.674.279 kr. Lækkunin 

á milli ári er rúm 36% eða 4.589.292 kr. EBITA FH árið 2020 var 14.157.175 kr en var árið á 

undan neikvæð uppá 17.708.738 kr. Hækkunin á milli ára er rúm 180 % eða 31.865.913 kr.  

 

Tafla 5: EBITDA Breiðabliks og FH í ISK (Knattspyrnudeild Breiðabliks, 2021; Knattspyrnudeild F.H., 2021) 

EBITDA 2020 2019 Breyting  milli ára 

EBITDA Breiðabliks 8.084.987 12.674.279 -4.589.292 

EBITDA FH 14.157.175 -17.708.738 31.865.913 

 

Framsetning ársreikninga þessara tveggja félaga er ólík. Hjá FH eru teknar fram afskriftir 

leikmanna en hjá Breiðablik kemur ekkert fram um slíkar afskriftir. Þar af leiðandi er þessi 

kennitala ekki að fullu samanburðarhæf þar sem vera kann að afskriftir leikmanna hjá Breiðablik 

séu undir öðrum lið í rekstrargjöldum. Meginskýring á þessari breytingu á EBITDA hjá FH er sú 

að samtals rekstrargjöld lækkuðu um tæpar 36 milljónir kr á meðan samtals rekstrargjöld 

Breiðabliks stóðu nánast í stað. Hinsvegar lækkuðu rekstrartekjur beggja félaga um nánast sömu 

tölu eða tæpar 6 milljónir kr. 

https://www.zotero.org/google-docs/?uxEEvY
https://www.zotero.org/google-docs/?3WkMaF
https://www.zotero.org/google-docs/?3WkMaF
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Hagnaðarhlutfall rekstrar segir til um hlutfall hagnaðar af rekstrartekjum fyrirtækja eða 

félaga. Kennitalan sýnir framlegð af rekstri og um leið hæfi fyrirtækisins eða félagsins til að stunda 

sína starfsemi. Jafnan er hagnaður ársins sem hlutfall af heildar rekstrartekjum (Unnar Friðrik 

Pálsson, 2007). 

Árið 2020 var hún 3% hjá Breiðablik en árið 2019 var hún 2,5 %. Hjá FH árið 2020 var 

þetta hlutfall 0,6 % en árið 2019 var sama hlutfall neikvætt um 5,4 %. Inní þessa tölur hjá FH eru 

óreglulegir liðir vegna sölu á eignarhlut í íþróttahúsum og sé tekið tillit til þess þá er þetta hlutfall 

neikvætt um tæpt 1%. Því má segja að stöðugleiki í rekstri Breiðabliks sé meiri en hjá FH miðað 

við þessi tvö ár. 

Eiginfjárhlutfall segir til um fjárhagslegan styrkleika fyrirtækja og félaga. Kennitalan sýnir 

hlutfall eigin fjár af heildarfjármagni. Jafnan er bókfært eigið fé sem hlutfall af heildarfjármagni 

(Unnar Friðrik Pálsson, 2007). Árið 2020 hækkaði eiginfjárhlutfall Breiðabliks um tæp 18% eða 

úr 4,65 % í 22,21% og hefur því fjárhagslegur styrkur knattspyrnudeildarinnar styrkst mikið. 

Munur þar mestu um að krafa á aðalstjórn hækkar um tæpar 30 milljónir kr sem eru beinar 

afleiðingar af Covid-19 faraldrinum sem og eigið fé deildarinnar hækkaði um tæpar 23 milljónir 

kr. Árið 2020 hækkaði eiginfjárhlutfall FH um tæp 5 % milli ára sem skýra má með því að skuldir 

lækka meira en eignir og eigið fé deildarinnar eykst um tæpar 3 milljónir kr. 

Veltufjárhlutfall segir til um greiðsluhæfi fyrirtækis eða félags til að inna af hendi 

nauðsynlegar greiðslur næstu tólf mánuði (Unnar Friðrik Pálsson, 2007). Hjá báðum félögum er 

þessi kennitala yfir 1 sem er æskilegt að hún sé. Félögin geta því bæði staðið undir skuldbindingum 

sínum á næstu 12 mánuðum. Hjá Breiðablik hækkar þessi tala úr 0,9 árið 2019 í 1,1 árið 2020. Hjá 

FH er hún sú sama eða 1,2 bæði árin. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um rekstur Breiðabliks og FH á árinu 2020. Fjallað var um 

viðskiptamódel félagana. Bæði þessi félög velta miklum fjárhæðum í knattspyrnunni og var því 

áhugavert að skoða ársreikninga félaganna milli ára og sjá hvort Covid-19 hafi haft mikil áhrif á 

afkomutölur milli ára. Til að hafa ársreikninga félagana samanburðahæfa var notast við algengar 

kennitölur, s.s EBITDA, eiginfjárhlutfall, hagnarhlutfall rekstrar og veltufjárhlutfall. Helsta 

https://www.zotero.org/google-docs/?TGrM1G
https://www.zotero.org/google-docs/?TGrM1G
https://www.zotero.org/google-docs/?ar7fb1
https://www.zotero.org/google-docs/?cF2kjc
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niðurstaða kaflans er sá að félögin komu fjárhagslega betur útúr Covid-19 en við mátti búast í 

upphafi. 
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7 Áhugi almennings á knattspyrnu á tímum Covid-19 

Knattspyrna er langvinsælasta íþrótt á Íslandi. Í hverri viku eru yfir 20 beinar útsendingar frá 

ýmsum knattspyrnuviðburðum á knattspyrnurásum Stöðvar 2 og Símans. Þar að auki er sagt frá 

knattspyrnu í nánast hverjum einasta fréttatíma á öllum fréttarásum. Til að dýpka enn skilning 

okkar á áhrifum og vinsældum knattspyrnunnar á Íslandi var ákveðið að útbúa spurningakönnun 

til að rannsaka hvaða áhrif Covid-19 faraldurinn hefur haft á áhuga almennings á Pepsi Max 

deildinni.  

 

7.1 Þátttakendur 

Rannsakendur sendu út könnun á helstu samfélagsmiðla, Facebook og Twitter, til að rannsaka 

hvaða áhrif Covid-19 faraldurinn hefur haft á áhuga fólks á Pepsi Max deildinni. Notast var við 

hentugleikaúrtak í þessari könnun þar sem slíkt úrtak hentaði best fyrir þessa könnun. Könnunin 

var send út á fésbókarsíður rannsakenda þar sem knattspyrnu áhugafólk var beðið um svara stuttri 

könnun um Pepsi Max deildina og áhrifin af Covid-19. Könnunin var einnig sett inná 

fésbókarsíðuna Algjörlega óáhugaverðar fótboltaupplýsingar en á þeirri síðu er 8300 meðliðmir 

skráðir. Alls voru 169 einstaklingar frá 18 ára og yngri og uppí 67 ára og eldri sem tóku þátt í 

könnuninni. Það vakti líka athygli rannsakenda hve fáar konur tóku þátt í rannsókninni þar sem 

einungis 10,8% svarenda voru konur. Áhugavert er að nefna það samkvæmt tölum frá KSÍ eru 

31% iðkenda í knattspyrnu kvenkyns og því mjög fáar konur sem tóku þátt í könnuninni. Hlutfall 

karlkyns svarenda voru 89,2%. Flestir þátttakendur voru á aldrinum 18-27 ára eða 40,9% og 

næstflestir á aldrinum 48-57 ára eða 15,7%. 

 

7.2 Mælitæki 

Könnunin samanstóð af ellefu spurningum þar sem þátttakendum var boðið í fyrstu spurningu að 

ljúka könnuninni ef þeir fylgdust ekki með Pepsi Max deild karla eða kvenna. Í könnuninni voru 

átta málefnaspurningar og tvær lýðfræðilegar spurningar. Málefnaspurningarnar voru saman settar 

á þriggja- og fimm punkta likert skala sem og já/nei spurninga. Ein spurning leyfði þátttakendum 

að haka í fleiri en einn svarmöguleika. Allar spurningarnar voru lokaðar. Lýðfræðilegu 

spurningarnar voru báðar með tæmandi valkosti.  
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7.3 Framkvæmd 

Spurningalisti var útbúinn og sendur til Arnar Jónassonar, leiðbeinda ritgerðarinnar til yfirlestrar. 

Könnunin var framkvæmd í Google Docs og send út á facebook rannsakenda ásamt því að vera 

deilt á síðuna Algjörlega óáhugaverðar fótboltaupplýsingar á fésbókinni. Könnunin var send út 

þann 12. apríl og var henni lokað viku seinna. Könnunin var bæði aðgengileg í tölvu og 

snjallsímum. Í inngangi könnuninnar var þátttakendum sagt frá því að einstaka svör væru ekki 

rekjanleg og að þetta væri nafnlaus könnun. Inngang könnunarinnar og könnunina sjálfa er hægt 

að sjá í viðauka. 

 

7.4 Niðurstöður 

Úr spurningum 2 og 3 má lesa að 89% svarenda hefur fylgst mjög mikið eða frekar mikið með 

Pepsi Max deild karla/kvenna undanfarin ár. Það sýnir að áhugi þeirra sem fylgjast með deildinni 

er mjög mikill. Þessir   aðilar eru mjög kröfuharðir á umfjöllun. Það er ekki aðeins nóg að þeir 

mæti á völlinn og horfi á leiki í sjónvarpinu heldur lesa þeir einnig fréttir um leikina og hlusta á 

hlaðvarpsþætti þar sem fjallað er um leikina. Hið síðastnefnda er nýnæmi og hefur hlustun á 

hlaðvörp (podcast) aukist mikið undanfarin 2-3 ár. Færa má rök fyrir því að þar séu komin 

sóknarfæri fyrir bæði félögin til að koma sér á framfæri og einnig auglýsendur til að ná til þessa 

markhóps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4: Hversu mikið eða lítið hefur þú fylgst með Pepsi Max deild karla/kvenna undanfarin ár? 
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Markmið könnunarinnar var fyrst og fremst að kanna hvaða áhrif Covid-19 faraldurinn hafði á 

áhuga almennings á Pepsi Max deild karla og kvenna. 98 einstaklingar (74%) svöruðu að Covid-

19 hafði engin áhrif. 16 einstaklingar töldu að áhugi sinn á Pepsi Max deildinni hafi aukist á tímum 

Covid-19 og 45 (26%) einstaklingar töldu  að áhuga sinn hafi minnkað vegna Covid-19. Útfrá 

þessum niðurstöðum er hægt að túlka það að Covid-19 hafði klárlega áhrif á áhuga fólks á Pepsi 

Max deildinni þar sem nánast einn þriðji svarenda upplifðu minni áhuga á deildinni vegna 

faraldursins. Hinsvegar er áhugavert að sjá að 16 einstaklingar fundu fyrir auknum áhuga sem 

getur tengst því að lítið var um ferðalög erlendis. Einnig má færa rök fyrir því að síendurteknar 

lokanir veitingastaða, kvikmyndahúsa, skemmtistaða, sundlauga og annarra opinberra staða árið 

2020 hafi takmarkað möguleika almennings til afþreyingar. Þar með hafi beinar útsendingar í 

sjónvarpi komið í stað þessara afþreyingarmöguleika. 

 

 

  

Vitað er að aðsóknin á leiki keppnistímabilið 2020 var miklu minni en í venjulegu árferði. 

Áhugavert var að skoða það hvort Covid-19 hafi fælt fólk frá því að mæta á völlinn þegar það var 

leyfilegt. Mikil umfjöllun var í fréttum um veiruna og fólk hvatt til þess að forðast stórar 

samkomur. Á stórum hluta tímabilsins voru áhorfendur leyfðir með takmörkunum en ljóst er mikil 

fækkun var á áhorfendum vegna  hræðslu fólks  við að smitast af Covid-19. Um 32% þátttakenda 

Mynd 5: Hafði Covid-19 áhrif á áhuga þinn á Pepsi Max deild karla/kvenna? 
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forðuðust að mæta á völlinn þegar það var leyfilegt að mæta. Þetta þýddi tekjutap fyrir félögin. 

Covid-19 hafði engin áhrif á mætingu hjá um 68% þátttakenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsakendur voru einnig áhugasamir að skoða áhrif aukinnar beinna sjónvarpsútsendinga á Pepsí 

Max deildinni samhliða Covid-19 og hvort almenningur hafi kosið að mæta á leikina eða horfa á 

þá í sjónvarpinu. Niðurstöður könnunarinnar sýna að 75% þátttakenda kusu frekar að mæta á 

völlinn en einungis 25% kusu frekar að horfa á leikina í sjónvarpinu. Meirihluti íslenskra 

stuðningsmanna kjósa að mæta á völlinn sem segir okkur að Covid-19 hefur haft veruleg slæm 

áhrif í alla staði þar sem flestir stuðningsmenn vilja frekar mæta á völlinn og styðja sín lið. 

Mynd 6: Fældi Covid-19 þig frá því að mæta á völlinn þegar leyfilegt var að mæta? 
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Það kemur eilítið á óvart að mikill meirihluti svarenda (71,5%) taldi beinar útsendingar ekki hafa 

neina áhrif á mætingu á leiki. Í ljósi farsóttarinnar hefði mátt halda að fólk héldi sig frá samkomum 

þar sem margir koma saman. Þetta sýnir hugsanlega þá miklu þýðingu sem knattspyrnuleikir hafa 

fyrir fjölda fólks. Upplifunin að mæta á leikina í stað þess að sjá þá í sjónvarpi er greinilega mjög 

sterk. Bæði hittir fólk vini og kunningja á leikjum og svo virðist skipta máli að heyra, sjá og upplifa 

stemminguna á vellinum sjálfum er greinilega rík í knattspyrnuáhugafólki. 

Mynd 7: Hvort kýstu frekar að horfa á leiki í sjónvarpinu eða mæta á völlinn? 
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Eins og kemur fram í spurningu 11 er meirihluti þeirra sem fylgist með knattspyrnunni á aldrinum 

20-50 ára Þetta er sá aldur sem fólk er að koma undir sig fótunum, er að kaupa sér íbúð, eignast 

börn, bíl og er að bæta við sig veraldlegum gæðum. Þetta er því fólk sem er á fullu að kaupa hluti.  

Knattspyrnufélög eru þvi með mikilvæga vöru í höndunum sem auglýsendur og handhafar 

sjónvarpsútsendingaréttar eru að sækjast eftir. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um helstu niðurstöður úr netkönnun um áhrif Covid-19 á áhuga 

almennings á Pepsi Max deildinni sem rannsakendur sendu út á samfélagsmiðlinum Facebook. 

Meginmarkmið könnuninnar var að rannsaka hvaða áhrif Covid-19 hafði á áhuga fólks á Pepsi 

Max deildinni. Ljóst er að faraldurinn var að hafa slæm áhrif en rúmlega 29% svarenda sögðu að 

áhuginn sinn á Pepsi Max deildinni hafi minnkað og er það mikilvægasta niðurstaða þessarar 

vefkönnunar. 

Mynd 8: Hafði fjölgun beinna útsendinga frá leikjum í Pepsi Max deildinni þau áhrif að þú mættir síður á leiki? 
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8 Niðurstöður og lokaorð 

Við upphaf ritgerðarinnar var ákveðið að rannsaka hvaða áhrif Covid-19 faraldurinn hafði á rekstur 

og starfsemi knattspyrnuliða í Pepsi Max deildinni. Settar voru fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar. 

 

• Hver eru áhrif Covid-19 faraldursins á rekstur knattspyrnufélaga í efstu deildum karla og 

kvenna? 

• Hvernig brugðust félögin við Covid-19? 

• Hver var stærsta áskorunin við Covid-19 fyrir knattspyrnufélög í efstu deildum karla og 

kvenna? 

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem ársreikningar Breiðabliks og FH í Pepsi Max deildinni 

voru greindir og bornir saman á milli ára. Notaðar voru helstu kennitölur úr ársreikningum 

félaganna til að átta sig á breytingum á milli ára. Einnig voru tekin tvö djúpviðtöl við fulltrúa 

félagana þar sem áhrif Covid-19 faraldursins voru rædd útfrá sjónarhorni félaganna og hvernig 

félögin tækluðu þessa óvæntu krísu sem kom upp snemma árs 2020. 

Einnig var knattspyrnuumhverfið á Íslandi skoðað með hjálp PESTLE og SWOT 

greiningaraðferða. Þar að auki var fjallað var um helstu kostnaðar- og tekjuliði knattspyrnudeilda 

hér á landi. Að lokum var send út könnun á samfélagsmiðla rannsakenda um áhuga almennings á 

Pepsi Max deildinni á tímum heimsfaraldurs. 

Svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni er að efnahagsleg áhrif faraldursins voru mun 

minni en við mátti búast í upphafi. Tíu af tólf liðum í efstu deild karla skiluðu jákvæðum 

rekstrarafgangi árið 2020 sem er mun betri árangur en árið 2019. Þetta er merkilegur árangur því 

tekjur af mótum minnkuðu til dæmis hjá Breiðablik um 14% og aðrar tekjur um 32%. Tölurnar hjá 

FH voru einnig sambærilegar. 

Eftir að hafa greint ársreikninga félagana og rætt við forsvarsmenn beggja liða er 

rannsakendum ljóst að FH kom aðeins verr út úr faraldrinum en Breiðablik. FH þurfti að lækka 

kostnað meira en Breiðablik og brottfall úr yngri flokka starfi FH var meira heldur en hjá 

Breiðablik. Hlutabótaleið yfirvalda og beinir styrkir frá KSÍ hjálpuðu hins vegar mikið til varðandi 
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rekstur þessara félaga. Óreglulegir styrki og framlög jukust það mikið að bæði félög gátu sýnt 

jákvæða rekstrarniðurstöðu í ársreikningum sínum. 

Svarið við annarri rannsóknarspurningunni er að félögin brugðust fyrst og fremst við með 

því að skera niður kostnað. En einnig brugðust þau við með því að auka upplýsingaflæði til 

félagsmanna og færa hluta af starfsemi sinni yfir á netið til dæmis með heimaæfingum. Einnig var 

æfinga- og keppnisfyrirkomulag breytt þannig að það væri í samræmi við sóttvarnarsjónarmið 

heilbrigðisyfirvalda. Félög virðast hafa skorið verulega niður í kostnaði án þess að það skapaði 

mikla spennu hjá þeim aðilum sem lentu í niðurskurðinum þ.e. leikmönnum og þjálfurum. Flestir 

virðast hafa gert sér grein fyrir því að þessi krísa þýddi að menn yrðu að taka á sig auknar byrðar.  

Stærsta áskorunin við Covid-19 fyrir knattspyrnufélög í efstu deildum karla og kvenna var 

að halda sjó bæði fjárhagslega og félagslega. Félögin eru að mestu leyti rekin með styrkjum og 

auglýsingum og launakostnaður er lang stærsti útgjaldaliður félaga hér á landi og er hlutfallslega 

mun hærri tala en í löndunum í kring. Með samstilltu átaki stjórnar og aðgerða KSÍ og yfirvalda 

virðast flest liðin hafa staðið af sér þennan fjárhagslega brotsjó. Einnig er ljóst að félög eins og FH 

eru markvisst að breyta rekstrarmódeli sínu með því að efla yngri flokka starfið hjá sér. Þannig 

getur félagið sparað sér útgjöld í framtíðinni með því að treysta á eigin leikmenn í meistaraflokki 

og um leið hugsanlega selt efnilega leikmenn til útlanda. Sláandi er að sjá að Breiðablik seldi 

leikmenn fyrir 95 milljónir árið 2019 og 83 milljónir árið 2020 en samkvæmt ársreikningi FH voru 

engar tekjur af sölu leikmanna þessi ár. 

Félagslega virðast liðin líka flest halda sjó. Iðkendum fækkaði ekki hjá Breiðablik en 

einhver fækkun var hjá FH.  Sjálfboðaliðastarfið virðist hafa haldið nokkuð óbreytt og skiptir 

það  gríðarlegu miklu máli fyrir félögin. Þeir sem eru í stjórn knattspyrnudeilda eru í sjálfboðastarfi 

og félögin treysta mjög mikið á sjálfboðaliða því án þeirra væri ekki hægt að halda úti svona öflugri 

starfi innan félaganna.  

Spurningakönnun um hvaða áhrif Covid-19 hefði haft á áhuga almennings á Pepsi Max 

deildinni, sem rannsakendur sendu út á helstu samfélagsmiðla, sýndi fram á nokkrar áhugaverðar 

niðurstöður. Í fyrsta lagi taldi meirihluti knattspyrnuáhugafólks (74%) farsóttina ekki hafa dregið 

úr áhuga þess að fylgjast með deildinni. Samt sem áður er 26% nokkuð stór hluti og ljóst að 

fjárhagslegt tjón knattspyrnufélaganna var töluvert vegna farsóttarinnar.  
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Í öðru lagi kom fram að 68% stuðningsmanna liða taldið Covid-19 ekki hafa haft áhrif á 

vilja þeirra til að mæta á leiki í eigin persónu. Þrátt fyrir mikla umfjöllun í fréttum um veiruna 

virtist stór meirihluti knattspyrnuáhugafólks ekki láta það aftra sér að mæta á leiki. En samt sem 

áður var það næstum 1/3 stuðningsmanna sem hikaði við að mæta vegna hræðslu að smitast. 

Í þriðja lagi kom skýrt fram hve mikilvægt er fyrir knattspyrnuáhugafólk að mæta á völlinn 

í eigin persónu. Þrátt fyrir fjölmargar beinar útsendingar þá virðist félagsleg þörf fólks vera sterk 

og sögðust 75% fólk frekar vilja mæta á leiki í eigin persónu en að horfa á leikina í sjónvarpi. 

Í fjórða og síðasta lagi vakti það athygli rannsakenda að aðeins 10,8% svarenda voru konur 

þrátt fyrir að sérstaklega væri passað að spyrja almennt um bæði efstu deild karla og kvenna. Þetta 

er félagslega áhugavert því samkvæmt iðkendaskrám ÍSÍ eru 31% knattspyrnufólks á Íslandi 

kvenkyns. 

Þegar upp er staðið hefur Covid-19 faraldurinn verið gríðarleg áskorun fyrir félögin. En á 

sama tíma mjög lærdómsríkt tímabil. Eins og með allar krísur hefur faraldurinn opnað á ýmis 

tækifæri fyrir félögin eins og bæði PESTEL og SWOT greiningarnar í þessari ritgerð hafa sýnt 

fram á. Krísulíkön Finks og Chandlers geta gagnast félögum að undirbúa krísur sem þessar. 

Félögin segjast nú vera með skriflega verkferla sem hægt er að grípa til þegar næsta krísa bankar 

á dyrnar. Þá er mikilvægt að félög geti farið beint frá stigi eitt yfir í stig fjögur (Veil, 2011). Einnig 

er mikilvægt að félögin nýti sér fjárhagslega hagræðingu til að halda rekstrinum innan 

skynsamlegra marka á komandi árum. 
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10 Viðauki 

10.1 Viðauki A 

Spurningar fyrir eigindleg viðtöl við Breiðablik og FH fyrir samanburð 

 

1. Hvert er viðskiptamódel félagsins? 

 

2. Hversu margir iðkendur eru að æfa fótbolta hjá ykkur og hversu margir þjálfarar eru á 

launaskrá? 

 

3. Tekjur af evrópukeppnum eru oft í umræðunni. Hversu miklu máli skipta þeir peningar fyrir 

reksturinn? 

 

4. Hverjir eru helstu sjálfboðaliðar félagsins og hversu miklu máli skipta þeir fyrir félagið? 

 

5. Hvort skapar meiri tekjur, ársmiðahafakort eða stakir miðar inná leiki? 

 

6. Hvað áætlaru að miklar tekjur komi inn af miðasölu á leiki? 

 

7. Hlutfall af þeim sem mæta á völlinn sem borga sig inn? 

 

8. Hvort eru leikmenn og þjálfarar verktakar eða launþegar? 

 

9. Eru rekstur barna og unglinga starfs aðskilin frá og meistaraflokkum ? 

 karla og kvenna aðskilin? 

 

10. Í skýrslu sem Jóhann Már Helgason gerði árið 2018 kemur fram að launakostnaður félaga í 

pepsi max deild sé um 80 % af veltu að meðaltali. Hvað finnst þér um það og? eru félögin að 

reyna að lækka þetta hlutfall? Nefna að þetta sé lægra í öðrum löndum 

 

11. Hvað er sirka stór hluti af launum leikmanna og þjálfara mfl af rekstrarreikningum? 

  

12. Mynduð þið styðja að sett yrði launaþak á greiðslur til leikmanna? Og hvers vegna? 

 

13. Hversu miklu máli skipta greiðslur frá styrktaraðilum fyrir félagið og hversu stór hluti eru 

þær af heildartekjum?  Eru félög of mikið að treysta á það? 

 

14. Hvað er sjónvarpstekjur miklar á ári og sérðu fram á að þær munu fara vaxandi á næstu 

árum? Eru sjónvarpsútsendingar að minnka aðsókn á vellina? 

 

COVID Spurningar 

 

15. Hver var stærsta áskorunin við Covid19 og allar lokanirnar? 

• Hvaða breytingar urðu helst í kjölfar Covid? 
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16. Er minni þátttaka hjá börnum í yngri flokkum í ár vegna Covid en hefur verið undanfarið? Ef 

já hvaða afleiðingar hefur það haft á reksturinn? 

 

17. Nú þegar covid-19 er að hafa mikil áhrif á öll fyrirtæki í landinu, finnið þið fyrir því að 

samstarfsaðilar hafi þurft að lækka greiðslur til ykkar? Ss styrkir og samstörf 

 Sjáið þið fram á styrktargreiðslur munu aukast í ár eða minnka?  

 

18. Var hlutabótaleið ríkisins í boði fyrir íþróttafélög? Nýttuð þið hlutabótaleiðina og hjálpaði 

hún til? 

 

19. Hvaða helstu aðgerðir voru gerðar til að sporna við tekjutapinu í fyrra 

 

20. Fannst ykkur áhugi fólks á pepsi max deildinni minnka eða aukast í tímum Covid 19? Fældi 

veiran fólk frá því að mæta á leiki 

 

21. Var einhver viðbúnaður eða áætlanir til staðar í félaginu til að takast á við krísu á borð við 

Covid? 

 

22. Nú þegar meiri hluti pepsi liðanna eru að skila hagnaði árið 2020, hvers vegna heldur þú að 

það sé raunin á covid tímum? 

 

23. Hvaða lærdóm dragi þið af Covid? Var eitthvað sem hefði mátt fara betur? 

 

24. Munu einhver lið ,,stinga” af rekstrarlega á komandi árum? 

 

25. Eigið þið von á því að sama þróun verði hér á landi og víða annars staðar þar sem 1-2 lið bera 

höfuð og herðar yfir önnur lið? 

 

26. Sjáið þið einhver ný tekjumódel myndast fyrir íslensk knattspyrnufélög á komandi árum? 
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10.2 Viðauki B 
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